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فحص حسبثبد ادلُشآد انزدبريخ وانصُبػيخ  

ـــــــــــــــــــــ 
  -:اذلذف 

فى نياية ىذا لمكضكع سيككف المتدرب قادران عمى فحص حسابات المنشآت 
التجارية كالصناعية كالكصكؿ إلى صافى الربح بطريقة سميمة فى ضكء أحكاـ 

 بإصدار قانكف الضريبة عمي الدخؿ كتعديبلتو 2005لسنة  (91)القانكف  
.  2005لسنة  (991)كالبلئحة التنفيذية الصادرة بقرار كزير المالية رقـ 
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:  مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

اليتسنى لممأمكر الفاحص أف يقكـ باعتماد اإلقرار الضريبى المقدـ عف نشاط أل 
 91مف ؽ  (94)منشأة  إال إذا كاف اإلقرار لـ يرد بالعينة المختارة طبقا لممادة 

عمى المصمحة فحص إقرارات الممكليف "  كتعديبلتو كالتي تنص عمى 2005لسنة 
سنكيا مف خبلؿ عينة يصدر بقكاعد كمعايير تحديدىا قرار مف الكزير بناء عمى 

كال يسرم أحكاـ ىذه المادة عمي الممكؿ الذم ال يمسؾ " . عرض رئيس المصمحة 
مف قانكف الضريبة عمي الدخؿ   (78)دفاتر كحسابات منتظمة كفقا لحكـ المادة 

أك إذا قاـ بفحص كمراجعة الدفاتر كالمستندات الخاصة بتمؾ المنشأة كاألصؿ أف 
تربط الضريبة عمى األرباح الثابتة فى إقرار الممكؿ إذا قبمتو مصمحة الضرائب 

  0 2005 لسنة 91 مف ؽ 89طبقا لممادة 
 كلمصمحة الضرائب الحؽ فى تصحيح اإلقرار أك تعديمو كما يككف ليا عدـ 

 كفى ىذه الحالة يككف أخطار 2005 لسنة 91 مف ؽ 90األخذ بو طبقا لممادة 
 مف 90الممكؿ بعناصر ربط الضريبة فى الحاالت المنصكص عمييا فى المادة 

 مف البلئحة التنفيذية 115 ضرائب كذلؾ طبقا لممادة 19القانكف عمى النمكذج 
لمقانكف  

 كيتكقؼ نجاح مأمكر الضرائب فى فحص الدفاتر عمى مدل قدرتو فى 
الحصكؿ عمى أدلة اإلثبات مف مصادرىا المختمفة كالبحث عف القكانيف المؤيدة لما 

يظير لو مف كقائع أثناء الفحص كال بد لو مف طمب البيانات كاإليضاحات 
كالحصكؿ عمى االستفسارات كاألدلة المكممة لما قد يقنعو بسبلمة كصحة الدفاتر 
كالمستندات مف عدمو كحتى يككف اعتماده أك عدـ اعتماده ليا مبينا كمدعما 

. بأسباب قكية 
 
 
 



 
اليدؼ مف الفحص  

ــــــ 
: -  ىناؾ أىداؼ متعددة مف فحص دفاتر الممكليف كأىـ ىذه األىداؼ 

التحقؽ مف أف الدفاتر كالسجبلت منتظمة مف ناحية الشكؿ ككفقا -   1
 لسنة 91 مف قانكف 17لمعايير المحاسبة المصرية كما جاء بالمادة 

.  كتعديبلتو2005
التحقؽ مف صحة كدقة كصدؽ البيانات المحاسبية المسجمة بالدفاتر -   2

كالسجبلت كمدل االعتماد عمييا لمكصكؿ إلى األرباح الحقيقية أك الخسائر 
 الفعمية لممنشأة

التأكد مف أف الدفاتر كالسجبلت تشمؿ كافة أنشطة الممكؿ كتتضمف -  3
 .أرباحو الفعمية منيا 

 .اكتشاؼ ما قد يكجد بالدفاتر مف أخطاء أك تزكير أك غش -   4

معالجة كؿ ما جاء بالدفاتر المعالجة المحاسبية السميمة طبقان لما جاء   -   5
 كجميع تعديبلتو كالبلئحة 2005 لسنة 91بمعايير المحاسبة كالقانكف 

  0التنفيذية لو 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
الدفاتر القانكنية  

ــــــــــــــــــــ 
 عمى الزاـ الممكليف الكارد ذكرىـ في 2005 لسنة 91 مف ؽ 78نصت المادة 

نما ذكرت المادة 2 ، 1البند     بإمساؾ دفاتر كلكنو لـ ينص عمى دفاتر معينة كا 
اف يمتـز الممكليف بإمساؾ الدفاتر كالسجبلت التى تستمزميا طبيعة تجارة أك 

 كما أجازت لمممكليف إمساؾ حسابات 0صناعة أك حرفة أك مينة كؿ منيـ 
الكتركنية تكضح اإليرادات كالتكاليؼ السنكية كيصدر الكزير قراران بتنظيـ إمساؾ 
 0ىذه الحسابات كضكابط التحكؿ مف نظاـ الحسابات المكتكبة إلي االلكتركنية 

 كالتى ألزمت المكمفكف بإدارة 2005 لسنة 91 مف ؽ 99ككذلؾ طبقا لممادة 
أمكاؿ ككؿ مف يككف مف مينتيـ دفع إيرادات القيـ المنقكلة ككذلؾ الشركات 

كالييئات كالمنشآت كأصحاب الميف التجارية كغيرىـ مف الممكليف بأف يقدمكا إلى 
مكظفى المصمحة ممف ليـ صفة الضبطية القضائية عند طمب الدفاتر التى 
يفرضيا عمييـ قانكف التجارة كغيره مف القكانيف إمساكيا ككذلؾ غيرىا مف 

 لكى يتمكف تالمحررات كالدفاتر كالكثائؽ الممحقة بيا كأكراؽ اإليرادات كالمصركفا
المكظفكف المذككركف مف التثبت مف تنفيذ جميع األحكاـ التى يقررىا ىذا القانكف 

أرجعت الدفاتر  (99 )سكاء بالنسبة  ليـ أـ لغيرىـ مف الممكليف أل أف المادة 
التى يجب أف يمسكيا الممكؿ إلى قانكف التجارة كبالرجكع الى قانكف التجارة رقـ 

عمى "  كالخاصة بالدفاتر التجارية 21 تبيف لنا فى المادة رقـ 1999 لسنة 17
كؿ تاجر يجاكز رأس مالو المستثمر  فى التجارة عشركف ألؼ جنيو اف يمسؾ 

الدفاتر التى تستمزميا تجارتو كعمى كجو الخصكص دفترم اليكمية كالجرد بطريقة 
 0تكفؿ بياف مركزه المالى كما لو مف حقكؽ كما عميو مف ديكف متعمقة بالتجارة 

 عمي كجكب قيد جميع العمميات بدفتر اليكمية كيتـ 23 ، 22كقد نصت المادة 
القيد يكما بيـك كيتـ قيد البضاعة المكجكدة في نياية السنة بدفتر الجرد باإلضافة 



كنصت عمي أنو يجكز استعماؿ .... إلي قيد الميزانية كحساب األرباح كالخسائر 
. دفاتر يكمية مساعدة إلثبات تفصيبلت األعماؿ التجارية

 مف قانكف التجارة كجكب أف تككف الدفاتر خالية مف ام فراغ 25كتناكلت المادة 
كما نصت عمي أنو قبؿ . أك شطب أك محك أك كتابة في اليكامش أك بيف السطكر

استعماؿ دفترم اليكمية العامة كالجرد أف يتـ ترقيـ صفحاتيما كأف يكقع عمي كؿ 
صفحة مكتب السجؿ التجارم كيتـ ختـ كؿ صفحة بختـ السجؿ مع بياف عدد 

. صفحات الدفتر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ألعماؿ التمييدية لمفحصا
ـــــــــــــــــــــــ 

  فى المرحػمة التمييدية لمفحص يقـك الفاحص بإعداد برنامج لفحص حسابات 
: المنشأة بغػػػرض 

تسييؿ أداء ميمتو فى الفحص -  أ  
تحديد الخطكات التى سيقـك بيا عند القياـ بالفحص لتحديد   - ب 

النقاط اليامة التى ستككف محؿ اىتمامو بحيث تبنى كؿ خطكة منيا 
 0عمى سابقتيا 

 0تكفير الكقت كالجيد خاصة إذا كاف البرنامج معدان إعدادان جيدان -           ج
  كالمرحػمة التمييدية لمفحص يجب أف تشػتمؿ عمى خطكات متعػددة كنكرد أىػميا 

:  فيما يمى 
التأكد مف إرفاؽ جميع األكراؽ الخاصة بالممؼ مكضكع الفحص بالممؼ - 1

كاإلقرارات كالنماذج كالشيادات كاإلخطارات كخاصة تمؾ المقدمة مف الممكؿ 
أك إضافة 0كالمتعمقة بتكقفو أك تغيير الكياف القانكني أك تغير عنكاف المراسمة 

.  فركع أك مخازف لممنشأة 
التحقؽ مف أف المنشأة قدمت اإلقرارات الضريبية مكتممة البيانات طبقان لنص - 2 

  2013 لسنة 11 كالمعدلة طبقان لمقانكف 2005 لسنة 91 مف ؽ 82المادة 
 102 مف نفس القانكف ككذلؾ البنكد 83كطبقان لممكاعيد كالشركط الكاردة بالمادة 

 0 مف البلئحة التنفيذية 103، 
التأكد مف فحص السنكات السابقة فى حالة إذا كاف الممؼ مف ضمف ممفات - 3

.  العينة خبلؿ تمؾ السنكات كانجاز اإلجراءات المتعمقة بيا 
يجب عمى المأمكر اإللماـ بالمسائؿ التى كانت مكضع خبلؼ فى السنكات - 4

السابقة كما يجب التعرؼ عمى أسباب اعتماد الدفاتر أك عدـ اعتمادىا بالسنكات 
 0السابقة 



يجب عمى المأمكر االطبلع عمى نقاط الخبلؼ فى الفحص السابؽ ككيفية - 5
 0معالجتيا إذا كاف األمر قد استقر بالنسبة ليا كمراعاة ذلؾ عند الفحص 

تجميع البيانات كالمعمكمات عف الممكؿ بطريقة سميمة حتى يمكف االعتماد - 6
عمييا ككسيمة لمحكـ عمى مدل سبلمة كأمانة الدفاتر كيككف تجميع البيانات مف 

 0داخؿ المأمكرية أك خارجيا 
مناقشة الممكؿ كاالستفسار منو عف كؿ ما يراه الزما كىامان لعممية الفحص - 7

 0كيمكف أف تتـ المناقشة فى المرحمة التمييدية لمفحص أك أثناء الفحص 
يتـ االنتقاؿ لمقر المنشأة أك مكاف  مزاكلة الممكؿ نشاطو لمتعرؼ عمى طبيعة - 8

النشاط كحجمو كالكقكؼ عمى حقيقة أعماؿ الممكؿ كاآلالت  كاألدكات التى 
 0يستخدميا فى اإلنتاج كذلؾ عف طريؽ المعاينة 

عمؿ المقارنات بيف البيانات الكاردة بإقرارات الفحص كبيف تمؾ البيانات التي - 9
تـ الربط بيا عمى الممكؿ فى السنكات السابقة اف كجدت ككذلؾ استخراج النسب 

 0كالمقارنة بينيا 
ػ إجراء تحميبلت أفقية لمشركة كذلؾ مف خبلؿ مقارنة البيانات األساسية لسنتيف 10

كذلؾ يساعد عمي تحديد البنكد التي حدث فييا اختبلؼ عمي . أك أكثر لمشركة
. نطاؽ كاسع كبالتالي تتطمب المزيد مف المراجعة كالتركيز أثناء الفحص

ػ تحميؿ النسب كالمؤشرات كمقارنتيا بالشركات التي تعمؿ في نفس النشاط أك 11
. الصناعات المثيمة

ػ دراسة اإليضاحات المتممة لمقكائـ المالية حيث تكضح السياسات المحاسبية 12
المتبعة بالشركة كالتي مف خبلليا يتـ فيـ الطرؽ التبعة إلعداد القكائـ المالية 
لمشركة كعما إذا كاف ىناؾ أم تغيير في السياسات المحاسبية ألخذ ذلؾ في 

. االعتبار لتحديد ما إذا كاف لو أثر ضريبي عمي سنكات الفحص
:- كمف اىـ تمؾ النسب 

مقارنة أرقاـ بنكد التشغيؿ كنسبة كؿ منيا إلى اإلنتاج كالمشتريات مف  - أ
 0المكاد الخاـ كالكقكد كخبلفو 



 نسبة اجمالى الربح فى سنكات الفحص ككذلؾ المقارنة بالسنكات السابقة  - ب
عمييا كالتى تـ الربط عمييا كيتـ ذلؾ بتنسيب رقـ اجمالى الربح إلى صافى 

 0المبيعات كاإليرادات 

معدؿ دكراف رأس الماؿ كذلؾ نسبة رقـ المبيعات أك اإليرادات إلى رأس -  جػ 
كىى النقدية بالصندكؽ كالبنكؾ كالمخزكف كالمدينكف مخصكمان " الماؿ العامؿ 

        0  (كىى المكرديف كأكراؽ الدفع  )منيا المطمكبات المتداكلة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خغىاد انفحص 
ــــــــــــــ 

قبؿ أف نتناكؿ الخطكات التى سيتخذىا المأمكر الفاحص عند فحص دفاتر المنشأة 
بالتفصيؿ يجب أف نمقى الضكء عمى النظـ المحاسبية المختمفة ، ككذا أنظمة المراقبة 

الداخمية حتى يمكف التعرؼ عمى ما تتبعو المنشأة مف تمؾ النظـ حيث سيترتب عمى ذلؾ 
 0الخطكات التى سيتخذىا المأمكر الفاحص عند فحص دفاتر المنشأة 

: انُظبو احملبسىب ادلزجغ  ( أ)
       تتعدد النظـ المحاسبية كتتنكع طبقان لممجمكعة الدفترية المستخدمة فى كؿ منيا ، 

 فميا اف تختار النظاـ الذل يتبلئـ 0كال يكجد قيد عمى أل منشأة فى اتباع نظاـ معيف 
 كاألنظمة المحاسبية المعركفة ىى النظاـ االيطالي كالنظاـ 00كطبيعة ظركفيا كنشاطيا 

:   كنتناكؿ كؿ منيا باختصار فيما يمى00األمريكى كالنظاـ الفرنسى كاإلنجميزل 
: الطريقة اإليطالية كتستعمؿ فييا الدفاتر اآلتية 

دفتر يكمية عامة كاحد تقيد بو جميع العمميات السابؽ تدكينيا فى دفتر  (1)
 0التسكيدة أك الككبيا 

 0دفتر أستاذ عاـ ترحؿ إليو جميع القيكد التى سبؽ قيدىا باليكمية العامة  (2)

دفاتر يكمية مساعدة ترحؿ منيا القيكد كؿ مدة معينة إلى اليكمية العامة كمنيا  (3)
 0لؤلستاذ العاـ 

 0كىى طريقة بسيطة كسيمة ككاضحة كتصمح لممنشآت الصغيرة 
: الطريقة الفرنسية  كتمسؾ فييا الدفاتراآلتية 

دفاتر يكميات مساعدة مثؿ دفاتر يكمية المبيعات كالمشتريات كالمردكدات  (1)
 الخ كيقيد فى ىذه اليكميات 00كالصندكؽ كأكراؽ القبض كأكراؽ الدفع 

 00الطرؼ الثانى فقط لمقيد ، حيث أف الطرؼ األكؿ يدؿ عميو اسـ الدفتر 
فيما عدا دفترل النقدية كالمصركفات النثرية المذيف يعتبراف دفترل يكمية 

 0كأستاذ فى آف كاحد ، كبالتالى ال يفتح ليما حسابات باألستاذ العاـ 



دفتر أستاذ مساعد لممدينيف كالدائنيف ترحؿ إليو العمميات المقيدة باليكمية  (2)
 0المساعدة أكال بأكؿ 

دفتر يكمية تنقؿ إليو إجماليات القيكد مف دفاتر اليكمية المساعدة كؿ مدة  (3)
 0 (كؿ شير مثبلن  )

 0دفتر استاذ عاـ ترحؿ إليو القيكد التى قيدت باليكمية العامة  (4)

 0كىذه الطريقة تتطمب مجيكدان كبيران التباعيا 
: الطريقة اإلنجميزية 

:    كتعتمد ىذه الطريقة عمى استخداـ الدفاتر التالية 
مطابقة لميكميات  " اليكميات األصمية " عدة دفاتر يكمية متخصصة تسمى   (1)

   المساعدة فى الطريقة الفرنسية باستثناء أف القيكد المثبتة بيا ال يعاد قيدىا 
إجماال فى نياية كؿ فترة فى دفتر اليكمية العامة حيث ال يكجد دفاتر لميكمية 

 0العامة ككؿ دفاتر اليكمية فى ىذه الطريقة تعتبر يكمية أصمية 
دفاتر األستاذ المساعد لممدينيف كالدائنيف كيتـ الترحيؿ إلييا أكالن بأكؿ مف   (2)

  0دفاتر اليكمية األصمية 
دفتر األستاذ العاـ كيرحؿ إليو كؿ فترة دكرية مجاميع اليكميات األصمية إلى   (3)

الحسابات المختصة مع مراعاة أنو ال يكجد حساب لمصندكؽ كحساب لمبنؾ بدفتر 
يعتبر دفتر يكمية كأستاذ  ( بنؾ –صندكؽ  )األستاذ العاـ نظران ألف دفتر النقدية 

 0فى آف كاحد 

  0كىذه الطريقة تناسب المنشآت المتكسطة كالكبيرة 
كمف مزاياىا أنيا تكفر الكقت كالمجيكد نتيجة لعدـ إمساؾ دفتر يكمية عامة 

جراء الترحيؿ إلى دفتر األستاذ العاـ مباشرة مف اليكميات األصمية    0كا 
:  الطريقة األمريكية  

 أل أف القيد كالترحيؿ يتـ 0كفييا يمسؾ دفتر اليكمية كاألستاذ فى آف كاحد 
فى دفتر كاحد مستطيؿ بحيث تخصص خانة لكؿ حساب يقيد بيا كؿ مف 

  0العمميات المدينة كالدائنة



كمف عيكب ىذه الطريقة أنيا تساعد عمى الكقكع فى الخطأ خاصة فى حالة 
 كلكف مف مزاياىا اإللماـ بطبيعة عمميات المنشأة بنظرة 0كثرة الحسابات 

  0كاحدة 
 كقد ترؾ القانكف لمممكؿ حرية اختيار الطريقة التى تتناسب مع طبيعة نشاطو 

  0بشرط أف تتكافر فييا الشركط الكاجب تكافرىا النتظاميا 
:   ادلزالجخ انذاخهيخ َظبو ( ة)

 كيجب عمى الفاحص عند فحصو لدفاتر أل منشأة أف يقكـ أكالن بتقييـ مدل 
 نظران ألنو سيتكقؼ عمى ىذا التقييـ 0فاعمية كسبلمة نظاـ المراقبة الداخمية بيا 

  0تحديد نطاؽ الفحص مف حيث اختصاره أك التكسع فيو 
كمفيـك الرقابة الداخمية ىك اإلجراءات التنظيمية التى تستخدميا إدارة المنشاة -  

لحماية أصكليا كمنع تسربيا أك اختبلسيا كضماف دقة كسبلمة البيانات المحاسبية 
لزيادة درجة االعتماد عمييا كزيادة الكفاءة التشغيمية بمعنى تحقيؽ االستغبلؿ األمثؿ 
لممكارد كالقضاء عمى اإلسراؼ كالضياع كالعادـ كالتالؼ كالتقميؿ مف األعطاؿ الخاصة 

  0باآلالت بقصد تحقيؽ األىداؼ مف قياـ المنشاة 
 كيرتكز نظاـ الرقابة الداخمية السميـ عمى مبدأ الفصؿ بيف المسئكلية عف حفظ 

 فبل يمكف مثبلن فى أل 00السجبلت كالمسئكلية عف اإلشراؼ المادل عمى األصكؿ 
نظاـ رقابى سميـ أف يجعؿ أميف الصندكؽ مسئكالن عف االحتفاظ بدفتر النقدية، أك أف 

يجعؿ أميف المخازف مسئكالن عف إعداد سجبلت المخزكف ، كذلؾ حتى ال يككف 
لممسئكليف عف حفظ األصكؿ أل دكر بالنسبة لحفظ السجبلت ، كال يككف لممسئكليف 

 0عف حفظ السجبلت أل دكر فى حفظ األصكؿ 
.   أدنى حد ممكفل   كىذا يؤدل بالضركرة إلى تقميؿ فرص االختبلس كالتبلعب إؿ

ذلؾ الف التبلعب فى ىذه الحالة يتطمب تكاطؤ أكثر مف شخص كىذا ليس مف السيؿ  
 0تحققو عادة 

   فإذا لـ يطمئف الفاحص إلي دقة كسبلمة المراقبة الداخمية لممنشأة مكضكع الفحص  
فيجب أف يكسع مف نطاؽ الفحص كدائرة التحرل لمكصكؿ إلى الحكـ الصحيح عمى 

 0الدفاتر مكضكع الفحص 



 -:حمضز األػًبل  (ج  )
       تبدأ خطكات الفحص بأف يقـك الفاحص بإثبات كؿ ما يطمع عميو كتابتا فى 

مجمكعة مف األكراؽ جرل العرؼ عمى تسميتيا محضر األعماؿ ، كيجب أف يتكافر فى 
فيجب أف يراعى فى محضر أعماؿ . ىذا المحضر بعض الشركط كأل محضر أعماؿ 

: الفحص األمكر التالية 
بياف النظاـ المحاسبى المتبع كالمجمكعة الدفترية التى تحتفظ بيا المنشأة  -1

 0مع إيضاح عدد صفحات كؿ دفتر 
اإلطبلع عمى بيانات التسجيؿ الخاصة بدفترل اليكمية كالجرد بذكر اسـ  -2

 0مأمكرية الشير العقارل التى تـ التسجيؿ بيا كرقـ التسجيؿ كتاريخو 

إثبات تاريخ بدء القيد بالدفاتر كتاريخ آخر قيد بيا مع التأشير بالنظر  -3
 0عمى آخر قيد كاثبات التاريخ 

تسجيؿ كؿ ما يقـك بو الفاحص بشأف فحص بنكد الحسابات الختامية  -4
كالميزانية العمكمية ككتابة مبلحظاتو عمييا مع االستفسار مف الممكؿ 

كالمحاسب عما يعف لو مف مبلحظات عمى الدفاتر كاثبات ىذه 
االستفسارات كاإليضاحات التى يتمقاىا بالمحضر مع التأشير بالنظر عمى 

ثبات التاريخ   0الدفاتر كالمستندات التى يتـ اإلطبلع عمييا كا 

عادة فتحو مرة أخرل فى  -5 إقفاؿ المحضر فى نياية كؿ جمسة فحص كا 
 0الجمسة التى تمييا بذكر ساعة كتاريخ كمكاف عقد ىذه الجمسة 

مراعاة عدـ أبداء الرأل صراحة فى مدل صحة كانتظاـ الدفاتر فى محضر  -6
 0األعماؿ 

كيجب مبلحظة أف محضر األعماؿ يعتبر جزءان متممان كال غنى عنو لكتابة 
تقرير الفحص ، كلذلؾ يجب مراعاة الدقة كالكضكح فى الكتابة كالمعنى 
حتى يسيؿ عميو استخراج البيانات البلزمة لكتابة تقرير الفحص منو  ، 

 0كحتى يسيؿ عمى الغير الرجكع إليو كتفيمو بسيكلة 
 
 



- :التحقؽ مف الصحة الحسابية لمدفاتر 
 يتعيف عمى الفاحص التحقؽ مف الصحة الحسابية لما كرد بالمجمكعة الدفترية مف 

: أرقاـ عمى سبيؿ الجاشنى مف النكاحى اآلتية 
صحة مجاميع صفحات المجمكعة الدفترية كالتأكد مف صحة نقؿ المجاميع مف  -

 0صفحة إلى أخرل بالنسبة لميكميات العامة كالمساعدة 
التأكد مف صحة األرقاـ المنقكلة مف اليكميات المساعدة كالتى تقيد كؿ مدة معينة  -

 0باليكمية العامة 

 0التأكد مف صحة الترحيؿ مف اليكمية العامة لحسابات األستاذ العاـ  -

  0التأكػد مف صحة نقؿ أرصدة حسابات األستاذ العاـ إلى الحسابات الختامية  -
    كيراعى انو مف الممكف أف يتـ التبلعب فى الدفاتر أصبل عف طريؽ تعمد الخطأ 
فى عمميات الجمع أك الترحيؿ أك الترصيد بما يترتب عميو إنقاص قيمة اإليرادات أك 
زيادة المصركفات ، كبالتالى التأثير عمى النتيجة النيائية بتخفيض صافى الربح أك 

 مما يتعيف معو عمى الفاحص إعطاء عممية التحقؽ مف 0زيادة صافى الخسارة 
 0الصحة الحسابية لمدفاتر األىمية البلزمة كما سبؽ إيضاحو 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



خطكات الفحص 
فحص كمناقشة قائمة الدخؿ 

 -:متهيذ 
يحدد صافى "  فى الفقرة الثانية عمي2005 لسنة 91 مف ؽ 17   نصت المادة 

 0" الربح عمى أساس قائمة الدخؿ المعدة كفقان لممعايير المحاسبية المصرية
مف معايير المحاسبة المصرية كالذل حدد الحسابات  (ا)كبالرجكع إلي المعيار رقـ 

الختامية فى قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالى ، كقائمة التدفقات النقدية ، كقائمة 
التغيرات في حقكؽ الممكية باإلضافة إلي ممخص ألىـ السياسات المحاسبية 

. كاإليضاحات األخرم
ػ  :كقد نص المعيار عمي بعض المتطمبات التي يجب أف تمتـز بيا الشركات منيا 

 ػ االستمرارية  1

حيث افاد المعيار أنو يراعي عند إعداد القكائـ المالية أف تقـك اإلدارة بإجراء تقييـ 
لقدرة المنشأة عمي االستمرار، كأف يتـ إعداد القكائـ المالية عمي أساس استمرار 

. ما لـ تكف لدم اإلدارة النية لتصفية المنشأة أك التكقؼ عف التعامؿ. المنشأة
كيجب أف تأخذ اإلدارة في الحسباف كافة المعمكمات المتاحة عف المستقبؿ كالذم 

 .  يمثؿ فترة ال تقؿ عف اثني عشر شيرا مف تاريخ الميزانية

 ػ   اساس االستحقاؽ 2

يجب عمي المنشأة إعداد القكائـ المالية باستخداـ أساس االستحقاؽ فيما عدا 
قائمة التدفقات النقدية حيث يتـ اثبات المعمكمات المالية ككافة االحداث عندما 

 .تحدث كتدرج في القكائـ المالية عف الفترة التي تمت فييا

 ػػ    الثبات في العرض 3

يجب عمي المنشأة تطبيؽ الثبات عند عرض كتبكيب البنكد في القكائـ المالية مف 
_ :فترة مالية إلي أخرم ما لـ 



يحدث تغير مممكس في طبيعة عمميات المنشأة أك إذا ثبت أف تغيير  ( أ
عرض القكائـ المالية سكؼ يسفر عف عرض أكثر مبلئمة لؤلحداث 

. كالمعامبلت
 .يتطمب معيار محاسبة مصرم آخر إجراء تغيير في العرض ( ب

 األىمية النسبية 4

يجب عرض كؿ بند مف البنكد ذات األىمية النسبية بشكؿ منفصؿ في القكائـ 
كتعتبر المعمكمات ذات أىمية . أما البنكد غير اليامة فيمكف تجميعيا معا. المالية

نسبية إذا كاف حذفيا أك تحريفيا قد يؤثر عمي القرارات االقتصادية التي يتخذىا 
. المستخدمكف إعتمادا عمي القكائـ المالية

 المقاصة 5

ال يجب أف يتـ إجراء مقاصة بيف األصكؿ كااللتزامات ما لـ يكف ذلؾ مسمكحا في 
معيار محاسبي مصرم آخر ، كبالمثؿ اإليرادات كالمصركفات يتـ عرضيا بشكؿ 
منفصؿ حيث أف إجراء المقاصة في قائمة الدخؿ كفي الميزانية يقمؿ مف قدرة 

 .مستخدمي القكائـ المالية عمي فيـ المعمكمات

 المعمكمات المقارنة 6

يجب اإلفصاح عف المعمكمات المقارنة لمفترة السابقة كذلؾ لكافة القكائـ المالية، 
كيجب أف تككف المعمكمات المقارنة سردا ككصفا إذا ارتبط ذلؾ بفيـ القكائـ 

 .المالية لمفترة الحالية

 اإليضاحات المتممة لمقكائـ المالية 7

: يجب أف تشمؿ اإليضاحات ما يمي 
عرض أسس إعداد القكائـ المالية كالسياسات المحاسبية المتبعة بما  ( أ

. يتفؽ مع متطمبات ىذا المعيار
اإلفصاح عف البيانات الكاجب اإلفصاح عنيا طبقا لممعايير كالتي لـ يتـ  ( ب

عرضيا في صمب الميزانية كقائمة الدخؿ كقائمة التغير في حقكؽ 
 .الممكية كقائمة التدفقات النقدية



بيانات إضافية كخاصة التي لـ يتـ عرضيا في صمب كافة القكائـ المالية  (ج
. إال أنيا قد تككف الزمة لتفيـ أم مف ىذه القكائـ

 
 :  كفى المنشأت التجارية تككف قائمة الدخؿ عمى الشكؿ التالى 

انسبثمخ  احلبنيخ  ايضبذ انجيبٌ 
"  إيرادات النشاط " صافى المبيعات 

تكمفة المبيعات  -  
  (مجمؿ الخسارة )مجمؿ الربح 
 يخصـ منو  

مصركفات إدارية كعمكمية  
مصركفات تمكيمية  

مخصصات بخبلؼ اإلىبلؾ  
    يضاؼ إليو  

 فكائد دائنة  
إيرادات أخرل  

  (خسائر  )صافى ربح النشاط 
  (خسائر رأسمالية  )أرباح رأسمالية 

 (خسائر فركؽ عممو  )أرباح فركؽ عممو 
  (خسائر )صافى الربح قبؿ الضرائب 

ضربية الدخؿ  
صافى الربح بعد الضريبة  

   ×    ×
 ×    ×
 ×    ×

 
  ×    ×
 ×    ×
 ×    ×

 
  ×    ×
×    × 
 ×    ×
 ×    ×
×    × 
 ×    ×
×    × 

 × ×  ×

 

 
 
 



  فحص حساب المبيعات** 
قبؿ البدء فى مراجعة المبيعات يجب اف يتـ معرفة سياسة الشركة البيعية ىؿ  -

 .ىى نقدية أـ آجمة أـ كبلىما 

التحقؽ مف إجراءات الرقابة الداخمية لمشركة مف حيث الفصؿ بيف عمميات البيع  -
 0كتسميـ البضاعة كتحصيؿ قيمة المبيعات 

  
 ػًهيخ فحص ادلجيؼبد 

:-    المبيعات عند فحصيا يجب 
التحقؽ مف جدية مستندات البيع كمراجعتيا مف حيث مدل استيفائيا لمشركط  -

الشكمية كتكقيع المختص كالتسمسؿ التاريخى كصحة عممياتيا الحسابية مع 
التحقؽ مف تسمسؿ أرقاـ صكر الفكاتير كعدـ نزع أل منيا كفى حالة كجكد 
فكاتير ممغاة يجب التأكد مف أف المنشأة تحتفظ بأصؿ كصكرة الفاتكرة الممغاة 
باإلضافة إلى الرجكع إلى كارت الصنؼ لمتأكد مف أف تمؾ المبيعات الممغاه لـ 

 0تخرج مف المخازف 
التحقؽ مف اثبات كافة المبيعات بالدفاتر كذلؾ بمطابقة قيمة فكاتير البيع مع  -

أرقاـ المبيعات بالدفاتر المساعدة مع مراجعة فكاتير البيع النقدية عمى ما كرد 
بدفتر الصندكؽ كتتبع الترحيؿ إلى اليكمية العامة كبالنسبة لممبيعات اآلجمة 

 0يجب التأكد مف الترحيؿ إلى حسابات العمبلء 

 0التحقؽ مف أف كؿ المبيعات قيدت بالدفاتر بغض النظر عف كاقعة التحصيؿ  -

يتـ الرجكع لبيانات الخصـ كاإلضافة ك اإلطبلع عمى دفاتر العمبلء الرئيسييف كما  -
 0 الفاحص مف إخطارات ترد إليو مف الفاحصيف لحسابات ىؤالء العمبلء قيتمقا

التحقؽ مف اثبات المبيعات بالقيمة اإلجمالية دكف خصـ مثؿ الخصـ كالتحصيؿ  -
تحت حساب الضريبة  ككذلؾ التحقؽ مف دخكؿ المبيعات المرتدة لممخازف كذلؾ 

 0باإلطبلع عمى كارت صنؼ المخزكف 



بالنسبة لمبيعات التصدير إف كجدت لدل المنشأة فإنو يطمب مف الشركة بياف  -
تحميمى بمبيعات التصدير مكضح بو رقـ الفاتكرة كالقيمة بالعممة األجنبية كسعر 
التقييـ لمعممة األجنبية كالقيمة بالجنيو المصرل كتاريخ الفاتكرة كذلؾ حتى يتـ 
مراجعة أسعار تقييـ العمبلت األجنبية كمقارنتيا مع أسعار التعميمات التنفيذية 
الصادرة عف  المصمحة في نفس التاريخ كذلؾ ألجؿ احتساب فركؽ العممة 

ضافتيا لمكعاء أف كجدت    0كا 

        كما أنو البد مف مراجعة مبيعات التصدير بمطابقة فكاتير التصدير عمي 
 0جمارؾ مف حيث الكميات كالقيـ  (13 )النمكذج 

اإليرادات، حيث أكضح أف  (11)        كقد تناكؿ معيار المحاسبة المصرم رقـ 
ػ  :مصادر اإليراد في ىذا المعيار ىي 

 بيع سمع .1

يتـ االعتراؼ باإليراد الناتج عف بيع سمع إذا تـ استيفاء جميع الشركط 
التالية سكاء كانت سمع منتجة بمعرفة الشركة بغرض البيع أك السمع 

: المشتراة بغرض إعادة بيعيا
أف تقـك المنشأة بتحكيؿ المخاطر أك العكائد األساسية لممكية السمع إلي  ( أ 

 .المشترم

اال تحتفظ المنشأة بحؽ التدخؿ اإلدارم المستمر بالدرجة التي ترتبط  ( ب 
عادة بالممكية أك الرقابة الفعالة عمي السمع المباعة فتدخؿ البائع بعد 

البيع قد يؤجؿ االعتراؼ باإليراد حيث أنو ال يعتبر أنو تـ إنتقاؿ المخاطر 
عادة الشراء ككذلؾ  كعكائد الممكية لممشترم، مثاؿ لذلؾ إتفاقية البيع كا 

 .االتفاقيات التي يضمف فييا البائع شغؿ العقار لفترة معينة

 .أف يمكف قياس قياس اإليراد بشكؿ دقيؽ ( ج 

أف يتكافر تكقع كاؼ عف تدفؽ المنافع االقتصادية المصاحبة  ( د 
 .لممعاممة إلي المنشأة

إمكانية تحديد قيمة التكاليؼ التي تحممتيا أك ستتحمميا المنشأة  ( ق 
 . فيما يتعمؽ بالمعاممة بشكؿ دقيؽ



 تقديـ خدمات .2

تتمثؿ تأدية الخدمة في قياـ المنشأة بتنفيذ عمؿ متفؽ عميو بمكجب عقد 
خبلؿ فترة زمنية متفؽ عمييا كقد يتـ تقديـ الخدمة خبلؿ فترة مالية كاحدة 

. أك أكثر
كيتـ االعتراؼ باإليراد الخاص بتنفيذ عممية تتضمف تقديـ خدمة عندما يمكف 

تقدير نتائجيا بدقة كافية كذلؾ إلي المدل الذم تـ تنفيذه مف المعاممة حتى تاريخ 
. (نسبة اإلتماـ )الميزانية

: كيمكف تقدير نتائج تنفيذ عممية معينة بدقة إذا تكافرت الشركط التالية مجتمعة
 .يمكف قياس قيمة اإليراد بدقة ( أ 

 ك

أنو مف المتكقع بشكؿ كبير تدفؽ المنافع االقتصادية المتعمقة  ( ب 
 .بالمعاممة لممنشأة

 ك

 .أنو يمكف القياس الدقيؽ لدرجة إتماـ العممية في تاريخ الميزانية ( ج 

 ك 

أنو يمكف القياس الدقيؽ لمتكاليؼ التي تـ تكبدىا في العممية ككذلؾ  ( د 
 .التكاليؼ البلزمة إلتماميا

ذا كانت ىناؾ خدمات الحقة لعممية البيع مثؿ خدمة ما بعد البيع فإنو يتـ  كا 
ترحيؿ ىذه القيمة كيعترؼ بيا كإيراد  عمي مدار الفترة التي سيتـ تنفيذ 

. الخدمة خبلليا
 

استخداـ الغير ألصكؿ المنشأة مما يتكلد عنو عائد أك إتاكة أك تكزيعات  .3
 أرباح

  كيعرؼ العائد أنو مقابؿ استخداـ النقدية أك ما في حكميا أك المبالغ
 .المستحقة لممنشأة



  اإلتاكة تعرؼ أنيا مقابؿ استخداـ األصكؿ طكيمة األجؿ الخاصة
بالمنشأة مثؿ براءات االختراع كالعبلمات التجارية كحقكؽ الطبع كالنشر 

 .كبرامج الحاسب اآللي

 تكزيعات األرباح ىي تكزيعات األرباح عف المساىمو في منشأة أخرم. 

 
كاإليراد الناتج عف استخداـ الغير لمكارد المنشأة كالتي ينتج عنيا عكائد أك إتاكات 

: أك تكزيعات أرباح يتـ االعتراؼ بيا إذا تكافر الشرطاف التالياف
يككف مف المتكقع بشكؿ كبير تدفؽ المنافع االقتصادية المصاحبة  ( أ 

 .لممعاممة إلي المنشأة

 .يمكف قياس االيراد بشكؿ يعتمد عميو ( ب 

 
: كيتـ االعتراؼ باإليراد كفقا لؤلسس التالية

العكائد ػػػ عمي أساس نسبة زمنية أخذَا في االعتبار معدؿ العائد  ( أ )
 .المستيدؼ عمي األصؿ

 .اإلتاكات ػػ عمي أساس مبدأ االستحقاؽ كطبقا لشركط االتفاؽ ( ب )

تكزيعات األرباح ػػ يتـ االعتراؼ بيا حينما يصدر الحؽ لحاممي األسيـ  ( ج )
 .في تحصيؿ مبالغ ىذه التكزيعات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   رذريت
                             

قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار الضريبي الخاص بعاـ           
 :  كالمستند إلى حسابات منتظمة كعند فحص المبيعات تبيف اآلتي2012

عند مطابقة بيانات الخصـ تحت حساب الضريبة تبيف لممأمكر كجكد مبمغ - 
جنيو ضمف بياف الخصـ تحت حساب الضريبة كغير مدرجو بالدفاتر ضمف 650

مبيعات المنشأة عمما بأف إجمالي مبيعات المنشأة خبلؿ العاـ بمغت 
 0جنيو6584500

عند مراجعو مبيعات التصدير تبيف لممأمكر مف كاقع البياف التحميمي المقدـ مف - 
 : فاتكرة ككانت بياناتيا كالتالي 2المنشأة أنيا عبارة عف عدد 

 6.75 كتـ تقيـ الدكالر بسعر24/2/2012 دكالر بتاريخ 7800قيمة الفاتكرة - أ
 6.8500كبفرض إف السعر مف كاقع التعميمات لتنفيذية لمفحص فى نفس التاريخ

 0جنيو
 كتـ تقيـ الدكالر بسعر 25/6/2012 دكالر بتاريخ 8300قيمة الفاتكرة - ب

جنيو بفرض أف السعر مف كاقع التعميمات التنفيذية لمفحص في نفس 6.79
 0جنيو6.8900التاريخ بمبمغ 

                                  
  المػػػػػػػطمكب

 ا                 بياف كيفية معالجة بند المبيعات ضريبي
  الحػػػػػػػػػػػػػؿ 

جنيو مف المبيعات كحيث أف اإلسقاط غير متكرر 650بالنسبة إلسقاط مبمغ -أ
كبمبمغ بسيط ال يؤثر عمى أمانة الدفاتر لذلؾ ال يؤثر عمى اعتماد الدفاتر  كيكتفي 

 يرد المبمغ لمكعاء 
 جنيو650                  يضاؼ لمكعاء 



بالنسبة لمبيعات التصدير كنظرا الختبلؼ سعر تقييـ العممة األجنبية بالدفاتر - ب
البد مف حساب الفركؽ الناتجة عف 0عف سعر التقييـ طبقا لتعميمات المصمحة 

 0ذلؾ كيتـ ردىا لمكعاء طبقا لممعادلو
 سعر التقييـ كفقا –سعر التقييـ طبقا لمتعميمات  )×قيمة الفاتكرة بالعممة األجنبية 

 (لمدفاتر
    جنيو780.00 ( = 6.7500 -6.8500 × )7800= أ  
   جنية830.00( = 6.7900 - 6.8900 × )8300= ب 

                                               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
     جنيو1610       اإلجمالي  كيضاؼ لمكعاء               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فحص بند تكمفة المبيعات  ** 
  كىذا البند يككف ناتج المعادلة اآلتية -:

× ×            مخزكف أكؿ المدة         
            يضاؼ إليو 

× ×          المشتريات                    
× ×          مصركفات المشتريات        
× ×          مردكدات المبيعات            
× ×          مصركفات لؼ كحـز          

                                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
× × ×             اإلجمالي                  

         يخصـ منو  
× ×         مخزكف آخر المدة             
× ×        مردكدات المشتريات             

                                    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                           
× × × تكمفة المبيعات                    - 

: كسكؼ نتناكؿ كؿ بند مف البنكد السابقة عمى حدة كالتالى   - 
 
: مخزكف أكؿ المدة * 

   كىك عبارة عف مخزكف آخر المدة لمسنة السابقة كيمكف تحقيقو بالرجكع الي 
الميزانية السابقة كدراسة أية تعديبلت أجريت عميو ، كىؿ سبؽ اعتماده بالفحص 

 0السابؽ مف عدمو 
: ىك أصؿ  (2)كالمخزكف طبقا لمعيار المحاسبة المصرم رقـ 

 .        أصؿ محتفظ بو بغرض البيع ضمف النشاط العادم لممنشأة ( أ )

 .في مرحمة اإلنتاج ليصبح قاببل لمبيع ( ب )



  في شكؿ مكاد خاـ أك ميمات تستخدـ في مراحؿ اإلنتاج أك في تقديـ  ( ج )
 .الخدمات

كطبقا لممعيار فإف تكمفة الشراء تتضمف ثمف الشراء كالرسكـ الجمركية عمي البنكد 
غير التي تستردىا المنشأة فيما بعد  )المستكردة منيا الضرائب كالرسـك األخرل 

كتكاليؼ النقؿ كالمناكلة كالتكاليؼ األخرل المتعمقة مباشرة  (مف الجية اإلدارية
كيستنزؿ الخصـ التجارم . باقتناء المنتجات التامة أك المكاد الخاـ أك الخدمات

. كالتخفيضات المشابية عند تحديد تكمفة الشراء
( 2)كبالنسبة لممخزكف في النشاط الصناعي فطبقا لمعيار المحاسبة المصرم رقـ 

فإف تكمفة المخزكف تتضمف التكاليؼ التي ترتبط مباشرة بالكحدات المنتجة مثؿ 
العمالة المباشرة، كتتضمف كذلؾ الجزء المحمؿ مف التكاليؼ غير المباشرة الثابتة 
كالمتغيرة التي تتحمميا المنشأة في سبيؿ تشكيؿ المكاد الخاـ كتصنيع المنتجات 

. التامة
 كتكاليؼ اإلنتاج غير المباشرة الثابتة تعرؼ بأنيا تكاليؼ اإلنتاج غير المباشرة 

التي تبقي ثابتة نسبيا بغض النظر عف حجـ اإلنتاج مثؿ اإلىبلؾ كصيانة المباني 
.  كمعدات المصنع ككذلؾ تكاليؼ إدارة المصنع

كتكاليؼ اإلنتاج غير المباشرة المتغيرة تعرؼ بأنيا تكاليؼ اإلنتاج غير المباشرة 
التي تتغير تغيرا مباشرَا أك شبو مباشر مع حجـ اإلنتاج مثؿ المكاد كالعمالة غير 

. المباشرة
كفيما يتعمؽ بتكمفة المخزكف في المنشآت الخدمية فقد حدد المعيار أف تكمفة 

المخزكف ىنا تتككف بصفة أساسية مف تكاليؼ العمالة كالتكاليؼ األخرل 
لممكظفيف القائميف مباشرَة عمي تقديـ الخدمة بما في ذلؾ المشرفيف كالمصاريؼ 

. غير المباشرة المتعمقة بتمؾ الخدمة
كبالنسبة لتحديد تكمفة المخزكف لممنشآت التي تمارس نشاط تجارة التجزئة فإنو 
يتـ استخداـ طريقة سعر التجزئة لقياس تكمفة المخزكف الذم يتككف مف بنكد 

كثيرة العدد كسريعة التغير كذات ىامش ربح متساك حيث أنو ال يمكف مف الناحية 
. العممية استخداـ طرؽ أخرم لقياس تكمفة المخزكف



ككفقا لطريقة سعر التجزئة يتـ تحديد تكمفة المخزكف عف طريؽ تخفيض القيمة 
كيراعي عند تحديد ىذه النسبة بنكد . البيعيو لممخزكف بنسبة ىامش ربح مبلئمة

المخزكف التي تـ تخفيض سعر بيعيا إلي أقؿ مف سعر بيعيا األصمي، ىذا كيتـ 
. عادة استخداـ نسبة ىامش ربحية متكسط لكؿ قسـ مف أقساـ البيع بالتجزئة
كطبقا لممعيار فإنو يتـ تحميؿ القيمة الدفترية لممخزكف المباع كمصركؼ في 

الفترة التي تحقؽ فييا اإليراد الناتج عف البيع كيجب تحميؿ أم تخفيض نتج عف 
انخفاض صافي القيمة البيعية لممخزكف عف قيمتو الدفترية كأيضا كافة الخسائر 
في المخزكف كمصركؼ في نفس الفترة التي حدث فيو ىذا التخفيض أك تحققت 

كيجب معالجة قيمة أم رد ألم تخفيض في قيمة المخزكف . فييا ىذه الخسائر
الناشئ عف الزيادة في صافي القيمة البيعية كتخفيض في تكمفة المخزكف المباع 

 . في الفترة التي تـ الرد فييا

 
: المشتريات * 

   ػ يجب التحقؽ مف أف البيانات التى أمكف الحصكؿ عمييا مف إخطارات عف 
تعاقدات أك تكريدات ككذلؾ بيانات الخصـ كاإلضافة كبيانات االستيراد كما يرد مف 
إخطارات مف زمبلء فاحصيف لممفات أخرل تضمنت تعامبلت خاصة بالشركة محؿ 

 0الفحص قد أدرجت بالدفاتر 
كتعديبلتو يجب التأكد مف أف 2005 لسنة 91 مف ؽ 22ككذلؾ كطبقان لممادة - 

تمؾ المشتريات تككف مرتبطة بالنشاط كحقيقية كمؤيدة بالمستندات ، ك البد مف 
 كأف تككف صادره بأسـ 0االطبلع عمي أصكؿ فكاتير الشراء كليس صكران ليا 

الشركة مكضكع الفحص كتتعمؽ بسنة الفحص كأف ىذه المشتريات مقيدة بأصؿ 
 0القيمة قبؿ الخصـ كاإلضافة لحساب الغير 

كذلؾ يتـ مطابقة الفكاتير عمى حسابات المكرديف كحركتيا ككذلؾ أكراؽ الدفع - 
 0أك حركة نقدية 

 الثابتة يجب استبعادىا مف المشتريات ؿإذا كجدت مشتريات خاصة باألصك- 
ضافتيا إلى قيمة األصكؿ الثابتة   0كا 



يتـ مطابقة إجمالى المشتريات بيكمية المشتريات مع األستاذ المساعد مع دفتر  -
 0األستاذ العاـ مع المشتريات الكاردة بقائمة الدخؿ 

يجب التحقؽ مف أف كافة المشتريات التى بالطريؽ قد دخمت ضمف قائمة المركز  -
 0المالى كبضاعة بالطريؽ 

 :-يككف أسمكب المراجعة ليذا البند كالتالي  -

 
:- المشتريات المحمية  ( أ) 

كتقـك المنشاة بإعداد بياف .    كىى المشتريات التى تتـ مف السكؽ المحمية 
تحميمى شيرل بالمشتريات التى دخمت المخازف خبلؿ السنة مكزعة عمى شيكر 
ذا  السنة كيتـ اختيار عينة مف تمؾ الشيكر كيتـ مراجعة المستند ليذه العينة كا 

 عمييا شركط ؽتبيف لممأمكر الفاحص أنو يكجد بعض المشتريات ال ينطب
 كتعديبلتو يتـ تجميع تمؾ 2005 لسنة 91 مف ؽ 22اعتمادىا الكاردة بالمادة 

المشتريات كيتـ عمؿ نسبة مئكية ليا مف العينة كيتـ استبعاد تمؾ النسبة مف 
إجمالى المشتريات السنكية كيتـ إضافتيا لمكعاء الضريبى بالتسكية النيائية 

 0بمذكرة الفحص 
:- المشتريات المستكردة  (ب  )

   كىى التى تتـ عف طريؽ االستيراد  مف الخارج كتقـك المنشأة بعمؿ بياف 
 –بكافة الرسائؿ االستيرادية التى تمت خبلؿ العاـ مكضحا بو تاريخ الرسالة 

 سعر الصرؼ بالدفاتر كىك السعر الذل يتػـ بو –قيمة الرسالة بالعممة األجنبية 
 قيمة الرسالة بالجنيو المصرل كالبد أف يككف إجمالى –تقييـ العممة األجنبية 

 0قيمة الرسائؿ مطابقة لما ىك كارد بقائمة الدخؿ 
  كيقـك المأمكر بمراجعة عدد مف تمؾ الرسائؿ مستنديا ككذلؾ يتـ مقارنة أسعار 
صرؼ العمبلت األجنبية الكاردة بالدفاتر مع األسعار الكاردة بتعميمات المصمحة 

ذا تبيف أف سعر صرؼ العمبلت األجنبية بالدفاتر أكبر مف سعر صرؼ العمبلت  كا 
الكارد بالتعميمات يتـ حساب الفرؽ عف طريقة المعاممة اآلتية   



قيمة ×  ( سعر صرؼ العمبلت بالتعميمات –سعر صرؼ العمبلت بالدفاتر  )
 عمى حدة كتجمع تمؾ الفركؽ كترد ةالرسالة بالعممة األجنبية كذلؾ لكؿ رساؿ

لمكعاء بمذكرة التسكية عمى اعتبار أنيا تضخيـ بالتكمفة  
مع مراعاة أف يتـ الرجكع إلى بياف الجمارؾ الكارد لممأمكرية كمطابقتو مع بياف 

الرسائؿ االستيرادية المقدـ مف الشركة كذلؾ لمتحقؽ مف أف كافة الرسائؿ 
 0االستيرادية مدرجة ضػمف دفاتر الشركة كعػدـ إسقػاط أية مشتريات

  رذريت
 2012        قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار الضريبي لعاـ 

 :كالمستند إلى دفاتر كحسابات منتظمة كعند فحص بند المشتريات تبيف اآلتي
جنيو كقدمت الشركة 5485600إجمالي بند المشتريات مف كاقع الدفاتر بمبمغ - 

بياف تحميمي شيرم بالبند كتـ اختبار شير أكتكبر كعينو لمفحص المستندل كالذل 
 جنيو 685600بمغ 

 :كعند الفحص تبيف لممأمكر األتي
 جنيو قيمو شراء آلة عد نقدية مؤيده 5600تبيف إف ضمف المشتريات مبمغ  - 

 0بمكجب فاتكرة خارجية
 جنيو مؤيده بمكجب بيانات 61200تبيف كجكد مشتريات ضمف العينة بمبمغ - 

 0أسعار كأذكف صرؼ داخمية 
    المطمكب 

 كتعديبلتو 2005 لسنو 91بياف كيفية معالجة المشتريات ضريبيان  كفقا لمقانكف 
 .ككذلؾ الآلئحو التنفيذية الخاصة بو 

    الحؿ
 0حيث إف شراء آلة عد النقدية يعتبر مف قبيؿ شراء أصكؿ ثابتة- 

لذلؾ يتـ استبعادىا  مف بند المشتريات  كتضاؼ إلى إضافات األصكؿ الثابتة 
كحيث إنيا سكؼ 0جمكعة األصكؿ األخرل عند فحص كحساب اإلىبلؾ الضريبي 

 تيمؾ مع األصكؿ ترد لمكعاء
  جنية5600                   يضاؼ لمكعاء مشتريات أصكؿ ثابتة  



بالنسبة لممشتريات المؤيدة بمكجب بيانات أسعار كأذكف صرؼ داخمية بمبمغ - 
 قد 0 كتعديبلتو 2005 لسنو 91مف القانكف 22جنيو كحيث إف المادة 61200

أقرت أف المصركفات يجب اف تككف حقيقية كمؤيدة بالمستندات كحيث أف 
المشتريات ال تعتبر مف المصركفات التي لـ يجر العرؼ عمى أثباتيا بمستندات 

 لذلؾ ال يتـ ة التنفيذمة مف البلئح28خارجية كالكاردة عمى سبيؿ المثاؿ بالمادة 
اعتمادىا كترد لمدعاء كذلؾ بنسبة الغير مؤيد مف العينة كالتالي  

 % 9(=5600  -685600 ÷ )61200=نسبة المشتريات الغير مؤيدة بالعينة 
  جنيو493200% = 9 ( × 5600 -5485600)= يستبعد مف المشتريات 

كذلؾ في حالة أف يتـ طمب مف الشركة  0كترد لمكعاء بمذكرة التسكية النيائية
تقديـ بياف تحميمي لقيمة المشتريات الغير مؤيدة بمستندات كلـ تقدمو أثناء 

. الفحص
  :مصرفات المشتريات * 

    يتضمف ىذا البند كافة المصركفات المباشرة كالتى ترتبط بالمشتريات حتى 
دخكليا المخازف مثؿ مصركفات النقؿ ككافة مصركفات التخميص الجمركي كيقـك 

 22المأمكر بمراجعة تمؾ البنكد مستنديان كاعتمادىا طبقا لمشركط الكاردة بالمادة 
كتعديبلتو كىى أف تككف مرتبطة بالنشاط  كالزمة لو كأف 2005 لسنة 91مف ؽ 

تككف حقيقية كمؤيدة مستنديان كذلؾ فيما عدا المصركفات التى لـ يجر العرؼ  
 مف البلئحة التنفيذية تمؾ 28عمى إثباتيا بمستندات خارجية  كىى طبقا لممادة 

التكاليؼ كالمصركفات التى يتعذر إثباتيا بمستندات خارجية كتتكافر ليا أذكف 
صرؼ داخمية أك بيانات أسعار كيشترط  أال تزيد تمؾ المصركفات التى لـ يجر 

 %  7العرؼ عمى إثباتيا بمستندات خارجية بما فى ذلؾ اإلكراميات عمى نسبة 
 0مف إجمالى المصركفات العمكمية كاإلدارية المؤيدة مستنديان كالمعتمدة ضريبيان 

 
 
 



  رذريت

        قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار الضريبي الخاص بعاـ 
كالمستند إلى حسابات منتظمة كعند فحص مصركفات المشتريات تبيف 2012
 : اآلتي 

 جنيو كقدمت المنشأة بياف 560000بمغت قيمة مصركفات المشتريات        -  
 0تحميمي شيرم بيا كمف الفحص تبيف لنا اآلتي 

 جنية كبالفحص تبيف أنيا مؤيدة 12000يكجد اجمالى إكراميات بمغت         - 
 0بمكجب أذكف صرؼ داخمية

جنية كبالفحص تبيف أنيا مؤيدة 25000يكجد انتقاالت داخمية بأجمالي        - 
 0بمكجب أذكف صرؼ داخمية

 جنية كتـ فحص شير 345000يكجد مصركفات نقؿ مشتريات بمغت        - 
 جنية مؤيدة 42750 جنية كتبيف كجكد مبمغ 45000أكتكبر كعينو كالذم بمغ 

 0بمكجب فكاتير مف شركات نقؿ كالباقي مؤيد بمكجب أذكف صرؼ داخمية 
  المطمكب

 0 كالبلئحة التنفيذية2005 لسنة 91بياف كيفية معالجة البند كفقا لمقانكف 
   الحػػػػػؿ

بالنسبة لبند اإلكراميات كحيث أنيا مف المصركفات التى لـ يجر العرؼ عمى - 
أثباتيا بمكجب مستندات خارجية ، لذلؾ سكؼ يتـ تجميعيا مع باقى المصرفات 

مف المصركفات العمكمية المؤيدة  % 7كيتـ مقارنتيا بنسبة 0ذات الصفة 
 0كالمعتمدة ضريبيا 

 مف البلئحة التنفيذية  يتـ 28بالنسبة لبلنتقاالت الداخمية كطبقا لنص المادة - 
 مف المصركفات اإلدارية كالعمكمية  المعتمدة ضريبيا% 7مقارنتيا بنسبة اؿ

بالنسبة لمصركفات النقؿ كحيث أنو يكجد جزء كبير مؤيد مستنديا كحيث أنيا -  
 لذلؾ نرل 0 مف البلئحة التنفيذية  28ليست مف المصركفات الكاردة بالمادة 

 0استبعاد نسبة الجزئ الغير مؤيد منيا كرده لمكعاء كالتالى
 %5=45000÷جنيو 2250=نسبة الغير مؤيد بالعينة 



   جنيو17250% =5× جنيو 345000=يرد  لمكعاء مف مصركفات النقؿ  
 

: مردكدات المبيعات * 
  يتـ فحص مردكدات المبيعات بمراجعة المستندات المتعمقة بيا سكاء كانت 

 استبلـ المخازف المسمسمة فمستندات داخمية مثؿ صكر إشعارات اإلضافة كأذك
 خارجية كإشعارات الخصـ الكاردة مف العمبلء إذا كانت تاألرقاـ أك كانت مستندا

عف مبيعات أجمة أك حركة الخزينة إذا كانت عف مبيعات نقدية كتقكـ الشركة 
بإعداد بياف تحميمى شيرل بيا كتتـ مراجعة احد الشيكر عمى نحك ما سبؽ عمى 
أف يتـ مطابقة الكمية كالقيمة عمى فاتكرة البيع األصمية التى  تـ اإلرجاع منيا 

0 
 :مصركفات لؼ كحـز * 

غالبُا كفى المنشآت تككف تكاليؼ ذلؾ البند عف طريؽ إشعارات صرؼ مف 
المخازف أل أف المنشأة تقـك بتكسيط حساب المخازف حيث يتـ الشراء كيتـ 
قيدىا عمى حساب المخازف كبعد ذلؾ تحمؿ عمى التكمفة عف طريؽ أذكف 

الصرؼ المخزنية كلذلؾ سكؼ تقكـ الشركة بإعداد معادلة المخازف كىى عػبارة 
عف  

التكمفػة =  مخػزكف آخػر المػدة –المشػتريات خػبلؿ السػنة + بضاعة أكؿ المػدة 
المحممة  

 0كيقـك المأمكر بمراجعة تمؾ البنكد كما ىك كارد بمراجعة المخزكف كالمشتريات 
 :مخزكف آخر المدة * 

     يظير فى حساب مخزكف أخر المدة فى المنشات التجارية رصيد البضاعة التى 
 كيجب عمى المأمكر الفاحص التأكد مف 31/12تتاجر بيا المنشأة كلـ تباع حتى 

صحة المخزكف بالكمية كالقيمة كذلؾ عف طريؽ مطابقة كشكؼ الجرد الفعمى فى 
تاريخ إعداد الحسابات الختامية مع بطاقات الصنؼ المكجكدة بالمخازف كعمى 

 كطبقا لمعيار المحاسبة 0المأمكر الفاحص مراجعة تسعير المنصرؼ مف المخزكف 



أكضح أف المعالجة القياسية أك المفضمة لتحديد تكمفة الصرؼ  (2)المصرية رقـ 
 كفى ىذه الحالة يككف تقيـ 0 أكال يصرؼ أكال دمف المخزكف ىى طريقة ما ير

مخزكف أخر المدة بسعر أخر فاتكرة شراء كأجاز المعيار أيضا طريقة المتكسط 
المرجح كفى ىذه الطريقة يتـ تجميع تكمفة المخزكف أكؿ المدة مضاؼ إلييا تكمفة 
البضاعة المشتراه كيتـ قسمة تمؾ التكاليؼ عمى عدد الكحدات كفى ىذه الطريقة يتـ 
إعادة تقيـ المخزكف بعد كؿ عممية شراء كيككف مخزكف أخر المدة مقكـ بمتكسط 

  0أسعار الشراء 
 التكمفة أك ـىذا كقد أكجب المعيار المحاسبي تقييـ مخزكف أخر المدة باستخدا

كصافي القيمة البيعية ىك السعر التقديرم لمبيع . صافى القيمة البيعية أييما أقؿ 
مف خبلؿ النشاط العادم ناقصا التكمفة التقديرية لئلتماـ ككذلؾ أية تكمفة أخرم 

 .يستمزميا إتماـ عممية البيع
. كقد ألغي معيار المحاسبة المصرم طريقة الكارد أخيرا يصرؼ أكال 

  المعالجة الضريبية لمخزكف أخر المدة  -
 كالمعدلة 2005 لسنة 91 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 70        نصت المادة 

 عمى أف يتـ اعتماد التكمفة كأساس 0 2007 لسنة 779بقرار كزير المالية رقـ 
لتقييـ رصيد المخزكف فى أخر الفترة كلذلؾ كجب عمى المأمكر الفاحص التأكد مف 
أف المخزكف تـ تقييمو بالتكمفة فإذا ما كجد أف المخزكف تـ تقييمو بصافي القيمة 

  0البيعية يجب عميو رد الفركؽ لمكعاء 
 
 
 
 
 
 



  رذريت

 2012قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار الضريبي عف عاـ 
 :كالمستند إلى دفاتر كحسابات منتظمة كعند فحص بضاعة أخر المده تبيف األتي 

أجمالي قيمة مخزكف آخر المدة مف كاقع معادلة تكمفة المبيعات     - 
 :كعند الفحص تبيف األتي0جنية965000

تـ تقيـ مخزكف أخر المدة عمى أساس صافى القيمة البيعية طبقا لممعالجة    - 
 في حيف أف تكمفة مخزكف أخر المدة طبقا لفكاتير 0الكاردة بالمعايير المحاسبية 

  جنيو 985000الشراء بمغت 
  المطمكب

 كتعديبلتو 2005 لسنو91بياف كيفية معالجة مخزكف أخر المدة طبقان لمقانكف 
 0كالبلئحة التنفيذية

   الحؿ
 كالمعدلة 2005 لسنو91 مف البلئحة التنفيذية  لمقانكف 70بالرجكع إلى المادة 

 تبيف أنو البد مف تقييـ مخزكف أخر 2007 لسنو 779بقرار كزير المالية رقـ  
 0المدة بالتكمفة

     كحيث أف تأثير بند مخزكف أخر المدة عمى تكمفو المبيعات تأثير عكسي 
بمعنى كمما زادت قيمة مخزكف أخر المدة قمت تكمفة المبيعات كبالتالي زاد الكعاء 

 كحيث أف المنشأة قامت بتقييـ مخزكف أخر المدة بأقؿ مف القيمة 0الضريبي 
 0حسب المعالجة الضريبية 
 0لذلؾ يتـ رد الفرؽ لمكعاء

  جنيو200000 = 965000 – 985000=فرؽ تقيـ مخزكف أخر المدة 
 
 
 
 



  :مردكدات  المشتريات *  
     يتعيف عمى المأمكر الفاحص التحقؽ مف كميات مردكدات المشتريات كقيمتيا 

 كذلؾ بالرجكع إلى فاتكرة الشراء 0كالتأكد مف أنيا بنفس السعر الذل تـ الشراء بو 
ككذلؾ الرجكع إلى حسابات المكرديف فى حالة الشراء باألجؿ أما إذا كانت المردكدات 

مف مشتريات نقدية فبل بد مف مراجعة حركة الخزينة كمراجعة كركت الصنؼ 
بالمخازف كتقـك المنشأة بعمؿ تحميؿ شيرل بالبند كيتـ مراجعة عينة عشكائية منو 

كيقـك المأمكر بالمراجعة عمى النحك المذككر عالية  
   كبذلؾ نككف قد انتيينا مف فحص كمراجعة تكمفة المشتريات  

المصركفات التمكيمية  ** 
     كىى عبارة عف العكائد المدينة التى تتحمميا المنشأة نظير االقتراض مف خارج 

:  المنشأة كلمراجعة ىذا البند تقـك باآلتى 
  0تقكـ الشركة بإعداد بياف تحميمى شيرل بتمؾ العكائد  -
يقكـ المأمكر باختيار عينو عشكائية مف تمؾ العكائد كيقكـ بمراجعتيا مستنديان  -

فإذا  ما كانت ىناؾ فكائد غير مؤيدة مستنديان ال تعتمد ك ترد لمكعاء كذلؾ طبقا 
  0 كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف قانكف 22لممادة 

 : بعد المراجعة المستندية يتـ تطبيؽ شركط اعتماد الفكائد المدينة كىى كالتالى -

تخصـ العكائد الدائنة غير الخاضعة لمضريبة ، أك المعفاة منيا قانكنان كذلؾ  (1)
 . كتعديبلتو2005 لسنة 91مف القانكف  (23)مف المادة  (1)طبقا لنص البند رقـ 

إذا كانت تمؾ العكائد مدفكعة ألشخاص طبيعييف غير خاضعيف لمضريبة أك  (2)
  مف 5معفييف منيا ال تعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ كترد لمكعاء طبقا لحكـ البند 

 .  كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف ؽ 24المادة 

المسددة عمى قركض فيما يجاكز مثمى سعر االئتماف " العكائد " الفكائد  (3)
كالخصـ المعمف لدل البنؾ المركزل فى بداية السنة المالية التى تنتيى بيا الفترة 

 4 مف التكاليؼ كاجبة الخصـ كيرد الزيادة لمكعاء كذلؾ طبقا لمبند رالمالية ال تعتب
 . كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف ؽ 24مف المادة 



تكاليؼ التمكيؿ كاالستثمار المتعمقة باإليرادات المعفاة مف الضريبة قانكنان ال تعد  (4)
 91 مف ؽ 24 المضاؼ إلى المادة 6مف التكاليؼ كاجبة الخصـ طبقان لمبند رقـ 

  .2013 لسنة 11 كذلؾ بالقانكف رقـ 2005لسنة 

ال يعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ الفكائد التى تدفعيا األشخاص االعتبارية  (4)
 عف القركض كالسمفيات التى 2005 لسنة 91 مف القانكف 47الكاردة فى المادة 

حصمت عمييا فيما يزيد عف أربعة أمثاؿ متكسط حقكؽ الممكية كفقا لمقكائـ المالية 
التى يتـ إعدادىا طبقا لمعايير المحاسبة المصرية كاستثناء مف ىذا الحكـ كطبقا 

لممادة السابعة مف مكاد اإلصدار تككف الفكائد المدينة الكاجبة الخصـ عف القركض 
كالسمفيات التى حصمت عمييا األشخاص االعتبارية فيما يزيد عف أربعة أمثاؿ 

 ثمانية أمثاؿ عف المدة التى تبدأ مف السنة زمتكسط حقكؽ الممكية كال يجاك
:-  كفقا لمجدكؿ اآلتى 2009 كتنتيى بنياية السنة الضريبية 2005الضريبية 
 2005   لسنة    1   :  8       
 2006   لسنة    1   :  7       
 2007    لسنة   1   :  6       
    2008   لسنة    1   :  5       
 2009   لسنة    1   :  4       

 كالتى 2005 لسنة 91 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 58   مع مراعاة المادة 
 91 مف قانكف 52مف المادة  ( 1 )بينت ماىية العكائد المدينة الكاردة بالبند 

 0 كتعديبلتو 2005لسنة 
    كىى كؿ ما يتحممو الشخص االعتبارم مف مبالغ مقابؿ ما يحصؿ عميو مف 
القركض كالسمفيات أيا كاف نكعيا كالسندات كاألذكف كتشمؿ القركض كالسمفيات 
فى تطبيؽ حكـ ىذا البند السندات كأية صكرة مف صكر التمكيؿ بالديف مف خبلؿ 

 0أكراؽ مالية ذات عائد ثابت أك متغير 
   كذلؾ تشمؿ حقكؽ الممكية رأس الماؿ المدفكع مضافان إليو كؿ مف 

 كاألرباح المرحمة كمخصكما منو الخسائر المرحمة مع استبعاد فركؽ تاالحتياطيا
إعادة التقييـ فى حالة عدـ خضكعيا لمضريبة كفى حالة كجكد خسائر مرحمة 



أم أف الحد األدنى لممعادلة ىك  ) فقط  تتخصـ مف األرباح المرحمة كاالحتياطيا
 0 (رأس الماؿ المدفكع 

 كيفية 2005 لسنة 91 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 59كما أكضحت المادة  -
:- حساب متكسط حقكؽ الممكية ككذلؾ متكسط القركض عمى النحك التالى 

حقكؽ الممكية آخر الفترة + حقكؽ الممكية أكؿ الفترة =    متكسط حقكؽ الممكية 
                                                     2 

رصيد القرض آخر الفترة  + رصيد القركض أكؿ الفترة =    متكسط القركض  
                                                     2 

    مع مراعاة استبعاد القركض الحسنة كالقركض التى ليا عكائد غير خاضعة 
 0لمضريبة كالقركض التى ليا فترة سماح لسداد الفكائد لحيف انتياء ىذه الفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رذريت

 2013قدمت شركة األمؿ لمتجارة شركة تضامف اإلقرار الضريبي الخاص لعاـ 
 :كالمستند إلى حسابات منتظمة كعند فحص الحسابات تبيف األتي 

 جنية كتبيف أف ضمف 2568000بمغ صافى الربح المحاسبة مبمغ - 
 :المصركفات المدرجة بفاتحة الدخؿ خبلؿ السنة األتي

 جنية تمثمت في العكائد 500000المصركفات التحكيمية خبلؿ السنة بمغت 
 :المدنية عف قركض بيانيا بالجنية عمى النحك التالي 

     سعر الفائدة قيمة الفرض        بياف الفرض   العائد

100000 
 

400000 

 قرض مف شقيؽ الممكؿ
 

 قرض مف البنؾ األىمى المصرم 

1000000 
 

2000000 

 "سنكيا%10بفائدة 
 

 "سنكيا%20بفائدة 
 

       
 كقد تـ استخداـ القركض في تمكيؿ نشاط المنشأة عممان باف سعر االئتماف          

 كما يكجد مبمغ 0% 8.75ىك 1/1/2013كالخصـ المعمف مف البنؾ المركزل في 
 0جنية عائد حساب التكفير لدل بنؾ مصر كىك معفى مف الضريبة50000

  جنية 500000 جنية منيا 2000000باف أجمالي إيرادات النشاط بمغت " عمما
 0معفاة مف الضريبة

    المطمكب
 91ألحكاـ القانكف "               بياف المعالجة الضريبة لمعكائد المدنية طبقا

 2005لسنو 
     الحػػػؿ 

يعد مف التكاليؼ كالمصركفات  " 91 مف القانكف 23 مف المادة 1لمبند " طبقا- 
كاجبو الخصـ كعمى األخص عكائد القركض المستخدمة في النشاط أما كانت 
قيمتيا كذلؾ بعد خصـ العكائد الدائنة غير الخاصة لمضريبة أك المعفاة منيا 



لذلؾ بخصـ مف العائد المدنية العكائد الدائنة المعفاة مف الضريبة كالبالغة " قانكنا
 0 جنية قيمة العائد عمى حسابات التكفير لدل بنؾ مصر50000

العائد المديف عمى القرض مف شخص طبيعي غير خاضع لمضريبة ال يعد مف - 
 لذلؾ  ال 2005 لسنو 91 ؽ 24 مف مادة 5التكاليؼ كاجبو الخصـ طبقا لمبند 

 0يعتمد العائد الخاص بالقرض مف شقيؽ الممكؿ
بالنسبة لمعائد المسدد عمى قركض يجاكز مثمى سعر االئتماف كالخصـ المعمف - 

لدل البنؾ المركزل في بداية السنة المالية التي تنتيي فييا الفترة الضريبة       
كحيث أف سعر الخصـ كاإلنتماف المعمف مف البنؾ المركزل في أكؿ يناير ىك 0

 0فقط% 17.5لذلؾ ال يعتمد العائد إال في حدكد8.75%0
تكمفة التمكيؿ كاالستثمار المتعمقة باإليرادات المعفاة مف الضريبة كحيث أف - 

الشركة لدييا إيرادات معفاة مف الضريبة لذلؾ يتـ عدـ اعتماد العكائد المدنية 
 0الخاصة باإليرادات المعفاه

 0كتتـ عف طريؽ تنسب العكائد المدنية عمى اإليرادات المعفاه
 :كبناء عمى ما سبؽ فأف األثر الضريبي يككف كالتالي 



2568000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

275000 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
2843000 

 
   
 
 
 

 
 
 

50000 
 

100000 
 

50000 
 
 
 

75000 
 
 
 
 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكعاء الضريبي باإلقرار
                      يضاؼ إليو

 
 قيمة الفكائد الذاتية المعفاة مف الضريبة

 
 قيمة عائد القرض المدفكع لشخص طبيعي غير خاضع لمضريبة

 
العائد المسدد عمى قرص البنؾ األىمى فيما يجاكز منيا سعر 

 االنتماف
 

 0جنية50000% (    =20% / 2.5)×   جنيو 400000
  تكمفة التمكيؿ الخاص باإليرادات المعفاة مف الضريبة  

  
نسبة اإليرادات المعفاة إلي )×(الغير معتمد-أجمالي الفكائد)

  (إجمالي إيرادات النشاط 
( =500000-200000( ×)500000/ 2000000   ) 
 جنية75000=

 أجمالي الغير معتمد مف العكائد المدنية
 
 

 الكعاء بعد العكائد المدنية
 
  



 رذريت 
قدمت شركة النصر لمتعديف شركة مساىمو مصرية اإلقرار الضريبي عف           

 المستند إلى دفاتر كحسابات منتظمة ككاف الكعاء الضريبي مف كاقع 2013عاـ 
 :-جنيو ككانت بيانات المركز المالي كالقركض كالتالي 16.850.000اإلقرار 

    2013                            2012بياف                              
 6000000                        6000000رأس الماؿ المدفكع            
 3000000                        3000000احتياطيات                    
 4000000                        4000000خسائر مرحمة                 

 :ككانت القركض مف كاقع الميزانية
  جنيو  1000000%    10 قرض مف شخص طبيعي معفى بفائدة  - أ

  جنيو 48000000% 30قرض مف بنكؾ أخرل لتمكيؿ النشاط بفائدة -     ب
 جنية 14.500.000ككانت إجمالي العكائد المدينة المحممة عمى قائمة الدخؿ 
 %7 ىك 1/1/2013ككاف سعر االنتماف كالخصـ المعمف مف البنؾ المركزل في 

   المطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب
كتأثيرىا عمى الكعاء كفقان  ألحكاـ " العكائد المدنية "بياف معالجة الفكائد المدنية 

 0 كتعديبلتو كالبلئحة التنفيذية2005 لسنػػػػػػػػػػػػػػػػػو 91القانكف 
  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

فائدة القرض مف الشخص الطبيعي ال تعتبر مف التكاليؼ كاجبو الخصـ كترد : أكال 
 0لمكعاء 
حساب متكسط  القركض إلى متكسط حقكؽ الممكية كال تعتمد الفكائد : ثانيا 

 0الخاصة بالقركض التي تزيد عف أربع أمثاؿ حقكؽ الممكية
 جنية48000000=2÷(4800000000+48000000)متكسط القركض 

 =متكسط حقكؽ الممكية
+ رأس الماؿ +)( الخسائر لمرحمة أكؿ الفترة–االحتياطيات + رأس الماؿ )

 2÷ ( الخسائر المرحمة أخر الفترة –االحتياطيات 



 =متكسط حقكؽ الممكية 
(6000000+3000000-4000000(+)6000000+3000000-

 0جنيو5000000=2÷(4000000
 مف البلئحة التنفيذية نصت عمى أنو في حالة كجكد خسائر 58كحيث أف المادة 

مرحمة فأنيا تخصـ مف االحتياطيات كاألرباح المرحمة فقط أم أف الحد األدنى 
 لذلؾ سكؼ نقكـ بالمقارنة بيف متكسط القركض 0لممقارنة ىك رأس الماؿ المدفكع 

 0كرأس الماؿ المدفكع 
 نسبة متكسط القركض إلى رأس الماؿ المدفكع 

 0 أمثاؿ8=6000000÷48000000=
 كبذلؾ يككف الغير معتمد مف فكائد القرض

 %50" =النسبة المعتمدة "4÷أمثاؿ 8= 
 كبذلؾ يككف الغير معتمد مف فكائد القرض

 0جنيو%7.200.000=%50×30×48000000=
  بالنسبة لسعر الفائدة المعتمدة كحيث أنو ال يعد مف التكاليؼ كاجبو الخصـ

العائد المسدد عمى قركض فيما يجاكز منيا بسعر اإلئتماف كالخصـ المعمف 
لدل البنؾ المركزل في بداية السنة الميبلدية التي تنتيي فييا الفترة 

 0فقط%14لذلؾ ال تعتمد الفكائد إال في حدكد 0الضريبية 

  مف فكائد القرض الخطكة السابقة عند % 50مع مبلحظو أنو تـ استبعاد
 مقارنة إجمالي القركض بمتكسط حقكؽ الممكية 

         كبناء عميو يككف الغير معتمد

 0جنيو%3840000(   =%30/%16×)%50×30×48000000 =
                              يرد لمكعاء

              
 



 :- كبناء عميو يككف األثر الضريبي كالتالي
   

 

 
مخصصات بخبلؼ اإلىبلؾ  * *

    عند مراجعة ىذا البند يجب عمى المأمكر الفاحص التأكد مف أف المنشاة قامت 
برد ىذه المخصصات إلى الكعاء باإلقرار الضريبي حيث أنو ال يعد مف التكاليؼ 

 كتعديبلتو كالتي 2005 لسنة 91 مف قانكف 24كاجبة الخصـ كذلؾ كفقا لممادة 
 ػ االحتياطيات 1البند ....ال يعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ ما يأتي" تنص عمي 

كعمى المأمكر الفاحص التحقؽ مف أف . " كالمخصصات عمي اختبلؼ أنكاعيا 
قيمة تمؾ المخصصات المحممة عمى قائمة الدخؿ كقائمة المركز المالي ىى ذات 
ذا كانت الشركة لـ تقكـ برد  قيمة المخصصات  القيمة المضافة لمكعاء باإلقرار كا 

بخبلؼ اإلىبلؾ باإلقرار الضريبي يقـك المأمكر الفاحص بإضافة البند لمكعاء 
 0بمذكرة التسكية النيائية 

16850000 
 
 
 
 
 

11140000 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
27990000 

 
 

100000   
7200000 
3840000 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكعاء مف كاقع اإلقرار
 يضاؼ إليو

 قيمة فكائد القرض مف شخص طبيعي غير خاضع لمضريبة 
 قيمة الزيادة عف أربعة  أمثاؿ حقكؽ الممكية 

قيمة الزيادة عف مثمى بسعر االئتماف كالخصـ المعمف فى 
 أكؿ السنة

 0 أجمالي الغير معتمد العكائد المدينة 
 

 0الكعاء الضريبي بعد معالجة العكائد المدنية
 
 
 



مع مبلحظة أف معاممة المخصصات في البنكؾ كشركات التاميف ليا معاممة خاصة 
 كتعديبلتو كسكؼ نتناكؿ عند 2005 لسنة 91 مف قانكف 22كفقا لممادة 

 0الحديث عف محاسبة البنكؾ كشركات التاميف 
 

 رذريت 
 كالمستند إلى 2012قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار عف عاـ 

دفاتر كحسابات منتظمة  كعند فحص بنكد قائمة الدخؿ تبيف كجكد مبمغ 
 : جنية قيمة مخصصات بخبلؼ اإلىبلؾ ككانت عبارة عف اآلتي 250000
  0 جنية قيمة مخصص ىبكط أسعار مخزكف200000
  0  جنية قيمة مخصص ديكف معدكمة50000

 :كفى أثناء الفحص قدمت الشركة حركة المخصصات ككانت كالتالي 
رصيد أكؿ             بياف

 المدة
المككف خبلؿ 

 العاـ
رصيد آخر  المستخدـ

 المدة
 مخصص ىبكط أسعار مخزكف

 
 مخصص ديكف معدكمة

 
 مالية0مخصص ىبكط أسعار أ

 

-      
 
  10000 
 

5000 

200000 
 

50000 
 

-      

-     
 

5000 
 

5000 

200000 
 

55000 
 

-      

 255000 10000 250000 15000 اإلجمالي

 :كبفحص حركة المخصصات تبيف اآلتي 
بالنسبة لممستخدـ مف مخصص ديكف معدمو تبيف انو عبارة عف إعداـ ديف - 

 0لدل أحدل المدنييف كتـ اإلعداـ بناء عمى قرار مجمس اإلدارة فقط 



مالية تبيف أنو عبارة عف 0بالنسبة لممستخدـ مف مخصص ىبكط أسعار أ- 
 0إضافة المبمغ إلى اإليرادات األخرل نتيجة انتياء الغرض مف تككينو 

 0كعند فحص بند اإليرادات األخرل تبيف لممأمكر كجكد المبمغ ضمف اإليرادات 
  المطمكب

 كتعديبلتو 2005 لسنو 91بياف كيفية معالجة بند المخصصات كفقا لمقانكف 
 0التنفيذية
    الحؿ

بالنسبة لممككف مف المخصصات كمحمؿ عمى قائمة الدخؿ يجب رده لمكعاء - 
 ال يعد مف التكاليؼ 2005 لسنو91 مف قانكف 24حيث أنو طبقا لممادة 

 0كالمصركفات كاجبو الخصـ 
  جنية250000يرد لمكعاء المخصصات المككنة 

بالنسبة لممستخدـ مف مخصص ديكف معدكمة كحيث أنو لـ تتكافر كامؿ شركط - 
 0اعتمادىا فأنو ال يتـ خصميا مف الكعاء

كحيث أنو 0 جنيو 5000بالنسبة لممستخدـ مف مخصص ىبكط أسعار كالمبالغ - 
عند تككينو لـ يتـ اعتماده ضريبيا كحيث أنو تـ رده لئليرادات خبلؿ ىذا العاـ لذلؾ 

 0يجب خصمو مف الكعاء 
  جنيو5000                        يخصـ مف الكعاء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



دارية**   مصركفات عمكمية كا 
تمؾ المصركفات التى تخص النشاط ككؿ كالتى   كيقصد بالمصركفات العمكمية

تتضمف عدد مف البنكد كمنيا اإليجار كالمياه كالكيرباء كالتأميف كاألجكر 
كىكذا  ....... كحصة الشركة في التأمينات االجتماعية 

     لفحص ىذا البند يطمب المأمكر الفاحص مف المنشأة بياف تحميمي 
بيذا البند حيث أنو يحتكل عمى العديد مف البنكد كيككف التحميمى عمى 
" مستكل البنكد ككذلؾ يتـ تحميمو عمى مستكل الشيكر كيككف كالتالي 

" عمى سبيؿ المثاؿ 
 

الشير 
تأمينات أجكر البند 

اجتماعية 
اإلجمالى كيرباء كمياه إيجار تأميف 

يناير 
فبراير 
 -
 -

ديسمبر 

 ××
 ××
 
 

 ××

 ××
 ××
 
 

 ××

 ××
 ××
 
 

 ××

 ××
 ××
 
 

 ××

 ××
 ××

 ××
 ××
 
 

×× ×× ×× ×× ×× ×× اإلجمالى 
 

كيقـك المأمكر الفاحص بمطابقة إجمالى كؿ بند عمى إجمالى األستاذ 
المساعد بالدفاتر ككذلؾ يقـك بالتحقؽ مف إجمالى البياف مع اإلجمالى 
المحمؿ عمى قائمة الدخؿ كفيما يمى نناقش أىـ البنكد التى تشمميا 

 0المصركفات العمكمية 
:   األخىر -1

كيقـك الفاحص بمراجعة حساب األجكر باليكمية العامة كيتـ مطابقتيا عمى 
األستاذ المساعد كالتأكد مف أنيا مؤيدة بمكجب كشكؼ صرؼ المرتبات أك 

 0كشكؼ االستحقاؽ بتكقيعات مف تقاضكىا بما يفيد صرفيا 



 ثـ يقـك المأمكر الفاحص بعمؿ مطابقة بيف ما ىك محمؿ عمى قائمة 
الدخؿ مف أجكر ضمف تكمفة المبيعات كأجكر إدارية مع أجمالي األجكر 

ذا كجد اختبل ؼ  يجب معرفة –بتسكية كسب العمؿ المقدمة لممأمكرية   كا 
أسباب ذلؾ االختبلؼ كالكقكؼ عمى تمؾ األسباب ، حيث أنو مف الممكف أف 

تككف تسكية كسب العمؿ بمبمغ أكبر حيث مف الممكف اف تككف ىناؾ 
أجكر محممة عمي الميزانية ضمف مشركعات تحت التنفيذ كفي حالة إذا 
كانت تسكية كسب العمؿ بقيمة إجمالية أقؿ مف المحمؿ عمي الحسابات 

كلـ تقـك المنشأة بتكضيح أسباب النقص يرد الفرؽ لمكعاء بمذكرة التسكية  
:    ككذلؾ يجب التأكد مف اآلتي

أف األجكر ال تحتكم عمي ضرائب أجكر كمرتبات كما في حكميا حيث - 
أف المتحمؿ عبأ الضريبة ىك المكظؼ كليس صاحب العمؿ أك الشركة لذلؾ 

.  ترد لمكعاء
أف األجكر ال تتضمف أم حصص أرباح أك أرباح أسيـ مكزعة أك مقابؿ - 

. الحضكر الذم يدفع لممساىميف بمناسبة حضكر الجمعيات العمكمية 
أف األجكر ال تتضمف ما يحصؿ عميو رؤساء كأعضاء مجمس اإلدارة مف - 

مكافآت العضكية كبدالتيا حيث أنيا ليست مف التكاليؼ كاجبة الخصـ طبقا 
.    كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف قانكف 52لممادة 

أف األجكر ال تتضمف حصة العامميف مف األرباح التي يتقرر تكزيعيا - 
.  طبقا لمقانكف 

  
   

 
 
 
 



 رذريت 
قدمت شركة النصر لؤلشغاؿ المعدنية شركة مساىمة مصرية اإلقرار الضريبي عف 

 كالمستند إلى دفاتر حسابات منتظمة كعند فحص بند األجكر تبيف 2012عاـ 
 :األتي
 0 جنيو4850000بمغت قيمة األجكر خبلؿ العاـ - 
عند مطابقة األجكر مع أجمالي األجكر مف كاقع تسكية كسب العمؿ المقدمة - 

مف الشركة تبيف أف أجمالي األجكر مف كاقع تسكيو كسب العمؿ بمغت 
 0 جنيو فقط كلـ تقدـ الشركة تفسير لذلؾ 4750000

 جنية قيمة بدالت ك مكافآت أعضاء مجمس ألداره 160000تبيف كجكد مبمغ - 
0 
 قيمة بدالت حضكر الجمعية العمكمية مسدده 225000 تبيف كجكد مبمغ –

 0لممساىميف
    المطمكب

 0 كتعديبلتو2005 لسنو 91بياف كيفية معالجة بند األجكر كفقا لمقانكف 
                                       الحؿ

بالنسبة لمفرؽ بيف األجكر المحممة عمى الحسابات كاجمالى األجكر مف كاقع - 
كحيث أف الشركة لـ تقدـ تفسير ليذا الفرؽ لذلؾ يرد الفرؽ 0تسكية كسب العمؿ 

 0لمكعاء
  جنيو100000= جنيو4750000 – جنيو 4850000=يرد لمكعاء 

بالنسبة لبدالت ك مكافآت العضكية المنصرفة ألعضاء مجمس ألداره كحيث أف - 
 نصت عمى أنيا ال تعد مف التكاليؼ كاجبو 2005 لسنو91 مف ؽ 52المادة 

 الخصـ لذلؾ ترد لمكعاء
  جنية160000                      يرد لمكعاء 

بالنسبة لممبالغ المسددة لممساىميف مقابؿ حضكر الجمعية العمكمية كحيث - 
 2005 لسنو 91 مف ؽ52أنيا ال تعتبر مف التكاليؼ كاجبو الخصـ طبقا لممادة 

 0لذلؾ يجب ردىا لمكعاء 



 جنية225000           يرد لمكعاء 
إجمالي ما يرد لمكعاء مف بند األجكر 

  جنية 485000 = 225000 +160000 +1000000= 
 
 
:  اإلجيبر  -2

    عمى المأمكر الفاحص التأكد مف عقكد اإليجار إذا ما حدث تغيير فى 
القيمة اإليجارية عف السنكات السابقة مع استبعاد ماال يخص سنة 

المحاسبة مف مقدمات أك ما يخص مباني إدارية أك مخازف انتيت عقكد 
إيجارىا ، كذلؾ يجب عمى المأمكر مراجعة السداد عمى إيصاالت اإليجار 

 0المحررة بكاسطة المالؾ 
 
 
:  انزؤييُبد االخزًبػيخ -3

     كيقصد بيا حصة صاحب العمؿ في التأمينات االجتماعية التي تدفع 
لمصمحة العامميف كيجب عمى المأمكر الفاحص التأكد مف أف المحمؿ عمى 
البند ىك ما يخص المنشأة فقط كذلؾ بمطابقة المحمؿ عمى الحساب مع 

المسدد مف كاقع اإليصاالت كالمخصـك مف العامميف مف كاقع كشكؼ صرؼ 
 0الركاتب 

 
:  انزربػبد - 4

    يجب عمى المأمكر الفاحص مراجعة كافة التبرعات عمى سبيؿ الحصر 
 مف 8 ، 7كيتأكد مف أنيا حقيقية كمؤيدة مستنديان كيتـ اعتمادىا كفقا لمبند 

:-  كىى كالتالي 0 كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف قانكف 23المادة 
التبرعات المدفكعة لمحككمة ككحدات اإلدارة المحمية كغيرىا مف األشخاص  -

 0االعتبارية العامة تعتمد أيان كاف مقدارىا 



التبرعات المدفكعة لمجمعيات كالمؤسسات األىمية المصرية المشيرة طبقان  - 
ألحكاـ القكانيف المنظمة ليا كلدكر العمـ كالمستشفيات الخاضعة لئلشراؼ 

الحككمى كمؤسسات البحث العممى المصرية تعتبر مف التكاليؼ كاجبة الخصـ 
مف الربح السنكل الصافي لمممكؿ ، كبناء عميو % 10كذلؾ بما ال يجاكز 

يقـك المأمكر بردىا لمكعاء مؤقتا لحيف الكصكؿ إلى صافى ربح المنشأة 
. فقط  % 10كتخصـ فى حدكد نسبة الػ 

    
  رذريت  

 2012قدمت شركة األمؿ التجارية شركة تضامف اإلقرار الضريبي عف عاـ 
 :كالمستند إلى دفاتر كحسابات منتظمة كعند فحص بند التبرعات تبيف لنا األتي 

  جنية 1560000بمغ صافى ربح المنشاة عف تمؾ السنة - 
 :مف خبلؿ الفحص المستندل لمتبرعات تبيف األتي - 

  0 جنية تبرع ألحد الفقراء4000يكجد مبمغ    - 
 0جنية ك قيمة تبرع لكزارة األكقاؼ 10000يكجد مبمغ    - 
 0 جنية قيمة تبرع ألحد مراكز البحث العممى األمريكى25000يكجد مبمغ    - 
 0 جنية قيمة تبرع ألحد الجمعيات الخيرية المشيره125000يكجد مبمغ    - 
 57357 جنية قيمة تبرع لمستشفى سرطاف األطفاؿ 75000يكجد مبمغ    - 

         المطمكب
 2005لسنو 91لمقانكف "               بياف كيفية معالجة بند التبرعات كفقا

 0كتعديبلتو
         الحػػػؿ

 جنية ال يعد مف التكاليؼ كاجبة 40000بالنسبة لمتبرع ألحد الفقراء كقدره - 
 0الخصـ كيرد لمكعاء 

 0بالنسبة لمتبرع لكزارة األكقاؼ يعتمد بالكامؿ - 
 0بالنسبة لمتبرع ألحد مراكز البحث العممي األمريكى ال تعتمد كيترد لمكعاء - 



مف  % 10بالنسبة لمتبرع ألحد الجمعيات الخيرية المشيرة تعتمد بما ال يجاكز - 
 0صافى الربح

% 10 تعتمد بما ال يجاكز 57357بالنسبة لمتبرع لمستشفى سرطاف األطفاؿ - 
 0حيث أنيا خاضعة لؤلشراؼ الحككمى0مف صافى الربح

:  كبذلؾ يككف األثر الضريبي لمتبرعات كالتالي 
 

   كمي      جزئي                       بياف  
 (الكعاء مف كاقع اإلقرار )صافي الربح المحاسبي 

               يضاؼ إليو 
التبرع ألحد الفقراء  

التبرع ألحد مراكز البحث العممي االمريكي 
 (يرد مؤقتا)التبرع ألحد الجمعيات الخيرية المشيرة 

 (يرد مؤقتا)التبرع لمستشفى سرطاف األطفاؿ 
               اإلجمالي  

 
              أألجمالي 

يخصـ منو التبرعات لمجمعيات الخيرية المشيرة 
% 10كمستشفى سرطاف أألطفاؿ بما ال يجاكز 

.  مف صافي الربح 
( 110÷10 × )1789000= التبرعات المعتمدة

 جنية  162636                 = 
كحيث اف التبرعات المدفكعة لمجمعيات الخيرية 

لذلؾ تعتمد نسبة % 10المشيرة اكبر مف نسبة اؿ
فقط  كتخصـ مف الكعاء  % 10اؿ
 

الكعاء الضريبي بعد معالجة التبرعات  
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162636 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
1626364 



 :    انذيىٌ ادلؼذويخ-  5
 2005 لسنة 91 مف القانكف 28  كيراعى عند فحصيا تطبيؽ أحكاـ المادة 

كتعديبلتو كالتى اشترطت لخصـ الديكف المعدكمة  
. أف يككف لدل المنشأة حسابات منتظمة -            أ  
.  أف يككف الديف مرتبط بنشاط المنشأة -            ب
.  أف يككف قد سبؽ إدراج المبمغ المقابؿ لمديف ضمف حساباتيا -           ج 
أف تككف المنشاة قد اتخذت إجراءات جادة الستيفاء الديف كلـ  -           د  

  0 شير مف تاريخ استحقاقو18                تتمكف مف تحصيمو بعد 
: كيعتبر مف اإلجراءات الجادة الستيفاء الديف ما يمى 

. الحصكؿ عمى أمر أداء فى المجاالت التى يجكز فييا ذلؾ -   1
 . صدكر حكـ مف محكمة أكؿ درجة بإلزاـ المديف بأداء قيمة الديف -   2

المطالبة بالديف فى إجراءات تنفيذ حكـ بإفبلس المديف أك إبرامو صمحان -   3
  0كاقيا مف اإلفبلس 

ذا تـ تحصيؿ الديف أك جزء منو كجب إدراج ما تـ تحصيمو ضمف إيرادات  كا 
  0المنشأة فى السنة التى تـ التحصيؿ فييا 

 لسنة 91 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 36كما أكضحت المادة -  
 أنو يعد مف اإلجراءات الجادة الستيفاء الديف فى تطبيؽ أحكاـ البند 2005

 مف القانكف ، إجراء المديف صمحان قضائيان كاقيان مف 28 مف المادة 4
اإلفبلس بناء عمى طمب المديف لقاضى التفميسة  مع جماعة الدائنيف 

بشرط مكافقة الدائنيف الحائزيف عمى ثمثي قيمة الديكف كيتـ الصمح الكاقى 
  1999 لسنة 17مف اإلفبلس كفقان ألحكاـ قانكف التجارة الصادر بالقانكف

 
 

 
  



:    انؼًىالد ادلذفىػخ نهغري - 6
:     يجب عمى المأمكر الفاحص عند مراجعة تمؾ العمكالت مراعاة االتي 

أ ػػػ إذا كانت تمؾ العمكلة مدفكعة لشخص طبيعي ليس لو ممؼ ضريبي في تمؾ 
.  الحالة ال تعتمد حيث أنيا غير مؤيدة مستنديان 

ب ػػػ إذا كانت تمؾ العمكلة مدفكعة ألحد االشخاص الذيف ليـ ممؼ ضريبي كسجؿ 
تجارم كمتصمة بمباشرة مينتو فإنو يتـ اعتمادىا كيتـ اخطار المأمكرية المختصة 

.  بما حصؿ عميو كؿ شخص أك منشأة بطبيعة تمؾ العمكالت كقيمتيا 
ج ػػػ إذا كانت تمؾ العمكلة مدفكعة ألحد االشخاص الذيف ليـ ممؼ ضريبي كسجؿ 

 57تجارم كلكف غير متصمة بمباشرة مينتو فإنو يجب أف تخضع ألحكاـ المادة 
 كتعديبلتو ، كيجب عمي المنشأة أف تقـك بخصـ 2005 لسنة 91مف قانكف 

كتكريدىا لممأمكرية المختصة كىي في ىذه % 20الضريبة المستحقة كبنسبة 
الحالة مأمكرية دافع العمكلة فإذا كانت المنشأة لـ تقـك بخصـ الضريبة كتكريدىا 
في المكاعيد المقررة كجب عمي المأمكر إخضاع المبمغ باإلجمالي في كعاء تجارم 

كمف أمثمة تمؾ العمكالت أف تقـك المنشأة % 20مستقؿ كتحسب الضريبة بنسبة 
محؿ الفحص بسداد عمكلة ألحد األطباء نظير التكسط لممنشأة في شراء قطعة 

.  أرض أك أم أصكؿ أخرل عمي سبيؿ المثاؿ 
 

  رذريت

                            

 2013قدمت شركة األمؿ الصناعية شركة تضامف اإلقرار الضريبي عف عاـ 
كالمستند إلى  دفاتر كحسابات منتظمة كعند فحص قائمة الدخؿ تبيف كجكد 

 0جنيو6584500عمما بأف صافى الربح ىك 0عمكالت كبالمراجعة تبيف لنا األتي 
 جنية قيمة عمكلة مسدده ألحد األشخاص الطبيعييف عف 5000مبمغ   -

 0تكسطو في شراء شقو لبلستخداـ األدارل لمشركة



جنية قيمو عمكلة مسدده ألحد الشركات التجارية كذلؾ     60000مبمغ  -
مقابؿ تصريؼ منتجاتيا  كمرفؽ المستندات الدالة عمى سداد العمكلة ككذلؾ 

 0العقكد بيف الشركتيف 

 جنيو قيمو عمكلة مسدده ألحد المحامييف نتيجة تكسطو في 50000مبمغ  -
                      0شراء قطعة أرض كمرفؽ مستندات السداد كلـ يتـ خصـ ضرائب

  المطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمكب

   0 كتعديبلتو2005 لسنػػو 91بياف كيفية معالجة العمكالت طبقا لمقانكف  -

  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

بالسبة لمعمكلة المسددة ألحد األشخاص الطبيعييف التعتمد حيث أنيا غير  -
 مؤيده مستنديان 

بالنسبة لمعمكلة المسددة إلحدل الشركات لتصريؼ منتجات الشركة حيث  -
أنيا مؤيده بمكجب عقكد ككذلؾ مرفؽ المستندات الدالة عمى سداد العمكلة 
كحيث أف تمؾ العمكلة تخضع لمضريبة كإيراد بدفاتر الشركة الحاصمة عمى 

 لذلؾ تعتبر 0 2005 لسنو 91مف 19مف المادة  (4)العمكلة كفقان لمبند
 0مف التكاليؼ كاجبو الخصـ مع أخطار المأمكرية المختصة

بالنسبة لممبمغ المسدد ألحد المحامييف نتيجة تكسطو في شراء قطعة أرض  -
لذلؾ تخضع ألحكاـ المادة 0كحيث أف تمؾ العمكلة غير مرتبطة بنشاط المحامى

 مف القانكف كعمكلة أك سمسرة عارضو كيجب عمى المنشأة أف تخصـ 57
كحيث أف الشركة لـ 0بدكف أم خصـ مقابؿ التكاليؼ % 20بكاقع 0الضريبة

كتـ سداد المبمغ بالكامؿ لذلؾ يعتبر ما حصؿ عميو 0تقـك بخصـ الضريبة 
المحامى ىك عبارة عف صافى المبمغ فقط كلحساب الضريبية  البد عف إرجاع 

خضاعو في كعاء تجارل مستقؿ"تجميؿ المبمغ " المبمغ لؤلجمالى   كا 



:- كبناء عمى ما سبؽ يككف أألثر الضريبي كالتالي
   

                 بياف   جزل      كمى 

6584500 

 

 

 

5000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

6589500 

 

 

5000 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 (الكعاء الضريبي باإلقرار)الربح المحاسبي 

 يضاؼ إليو

 قيمو العمكلة المسددة ألحد األشخاص الطبيعييف 

 

 إجمالي الغير معتمد

 

 الكعاء الضريبي

 

                                                                                   
(        100/120)× جنيو 50000=العمكلة المسددة لممحامى 

% 20جنيو يخضع في كعاء تجارل مستقبؿ بسعر ضريبة 60000=
 0جنية12000ضريبة

: اإلكزاييبد -   7
        كعند فحص ذلؾ البند البد لممأمكر الفاحص أف يتأكد مف أف ىذه 

اإلكراميات حقيقية كمرتبطة بنشاط المنشأة ، كحيث أنيا تككف مؤيدة بأذكف 
 لسنة 91 مف القانكف 22صرؼ داخمية لذلؾ يطبؽ بشأنيا أحكاـ المادة 

  0 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 28 كتعديبلتو ككذلؾ المادة 2005



ىذا كسكؼ نقكـ في نياية فحص المصركفات ببياف كيفية المعالجة  -
 . لممصركفات الغير مؤيدة مستنديان 

 :  يصزوفبد انصيبَخ -  8

       يجب عمى المأمكر فى البداية مراجعة البند مستنديان ، كيتـ اعتماد ما ىك 
مؤيد مستنديان منيا إذا كاف مرتبط بنشاط المنشأة كالـز الستمرار العمؿ بيا أما إذا 
كانت غير مؤيدة مستنديان فيجب التفرقة بيف الصيانة العادية كالصيانة بالتكمفة 
 28العالية ، فإذا كانت مف الصيانة العادية فإنو يتـ معالجتيا كفقان لنص المادة 

مف البلئحة التنفيذية شأنيا شأف المصركفات التى يتعذر إثباتيا بمكجب مستندات 
خارجية كيتـ تجميعيا مع المصركفات ذات نفس  الصفة كيتـ اعتمادىا فى حدكد 

 أما إذا 0مف قيمة المصركفات العمكمية المؤيدة مستنديان كالمعتمدة ضريبيان % 7
ال  كانت مف قبيؿ الصيانات العالية التكمفة فإنو البد مف أف تككف مؤيدة مستنديان كا 

 0ال يتـ اعتمادىا 
أما إذا تأكد المأمكر مف أف طبيعة تمؾ الصيانة ىى مف النكع الرأسمالي كالتي  -

تؤثر عمى أعمار األصكؿ اإلنتاجية فإنو يقـك باستبعادىا مف الصيانة  كيتـ 
 0إضافتيا إلى قيمة تمؾ األصكؿ كتيمؾ معيا 

 
:  انضزائت وانزسىو -9

    يقكـ المأمكر بمراجعة تمؾ الرسكـ كالضرائب مستنديان كيتـ اعتماد الرسكـ 
الخاصة بالمنشأة كالمؤيدة مستنديان مثؿ رسكـ الغرؼ التجارية كالصناعية ككذلؾ 

أل ضرائب أخرل مثؿ ضريبة البمدية ككذلؾ الضرائب العقارية كال يتـ اعتماد 
 كتعديبلتو ، كذلؾ 2005 لسنة 91الضريبة التى يؤدييا الممكؿ طبقا لمقانكف 

 0 2005 لسنة  91 مف قانكف 24 مف مادة 3طبقا لمبند 
 

 
 



  رذريت

 كالمستند إلى 2013قدمت شركة األمؿ التجارية اإلقرار الضريبي عف عاـ
دفاتر كحسابات منتظمة كعند الفحص تبيف كجكد بند ضرائب كرسـك 

كبفحص البند األتي عمما بأف صافى الربح مف كاقع قائمة الدخؿ 
 0 جنيو 6584500

جنيو قيمو االشتراؾ في الغرفة التجارية كمرفؽ إيصاؿ 1600يكجد مبمغ  -
 0الغرفة التجارية

 جنيو قيمو فركؽ ضريبة أرباح تجارية كصناعية عف 150000يكجد مبمغ  -
 0سنكات سابقة

  المطػػػػػػػػػػػػػػػػمكب 

                  بياف األثر الضريبي لفحص الضرائب كالرسـك عمى الكعاء 
 0 كتعديبلتو2005لسنو91الضريبي كفقا ألحكاـ القانكف 

  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 

 جنية قيمة االشتراؾ في الغرفة التجارية يعتبر عف 1600بالنسبة لمبمغ  -
 91 ـ ؽ 23 مف المادة 3التكاليؼ كاجبو الخصـ كذلؾ كفقا لنص البند 

  0 2005لسنو 

بالنسبة لفركؽ ضريبة األرباح التجارية كالصناعية فأنو ال يعد مف التكاليؼ  -
 لسنو 91مف ؽ   (23)مف المادة  (3)كاجبو الخصـ كذلؾ كفقا لنص البند 

 0 لمكعاء ضمف  مذكر تسكيو األرباحيرد ك. كبناء عميو ال يتـ اعتماده 2005

 :كبناء عميو يككف تأثير البند عمى الكعاء كالتالي
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150000 
 

6734500 

 
 
 

150000 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صافى الربح
 يضاؼ إليو

 
 جنيو قيمة فركؽ ضرائب تجارية كصناعية

 إجمالي ما يرد 
 

 الكعاء الضريبي

 
 انزؼىيضبد وانغزايبد  – 10

:    كبعد المراجعة المستندية ليا يقـك المأمكر الفاحص باعتمػادىا كفقػا لمتالى 
يسمح بخصـ التعكيضات كالجزاءات المالية التى تستحؽ عمى  - أ

الممكؿ نتيجة مسئكليتو التعاقدية بشرط أف تككف ناشئة عف أعماؿ 
المنشأة كالغرامات التى تفرضيا مصمحة حككمية أك غيرىا مف 

الييئات أك الشركات عمى متعيد بسبب مخالفتو لشركط التعاقد أك 
مخالفة إشغاؿ طريؽ أك عدـ استيفاء االشتراطات الصحية أك 

 0مخالفة إجراءات األمف المينى كالصناعي 
ال يسمح بخصـ الغرامات التى تككف غير متعمقة بالنشاط أك - ب

الغػرامات 
     التى تتعمؽ بمخمفات جنائية أك التى ليا صفة الشخصية كغرامات  

    مخالفة قانكف الضرائب أك مخالفات الغش التجارل  
 
 
 



:  ألسبط انزؤيني – 11
        كىى عبارة عف  قيمة أقساط التأميف المدفكعة عف بكالص تأميف خاصة 

بالتأميف عمى مكجكدات المنشأة مثؿ التأميف ضد الحريؽ كالسرقة كخػيانة 
 0األمانة ككذلؾ التأميف ضد أخطار تنفيذ العقكد فى شركات المقاكالت 

    كعمى المأمكر الفاحص مراجعة تمؾ البكالص لمتأكد مف نكعية التأميف كىؿ 
ىك خاص بأصكؿ المنشأة مف عدمو كمراجعة إيصاالت السداد ككذلؾ مراجعة 
فترات التأميف كالتأكد مف أف المنشأة قد حممت الحسابات بما يخص السنة 

 0الضريبية فقط كال يكجد بو مقدمات لسنكات تالية 
 مع مبلحظة أف ىذا البند ال يشتمؿ عمى التأمينات لدل الغير حيث أنيا 

 0مصركفات مستردة 
 

:  ادلجبنغ انىت رسزمغؼهب ادلُشؤح حلسبة انصُبديك اخلبصخ -12
   كعمى المأمكر الفاحص التأكد أكال مف كاقعة السداد كبعد ذلؾ يتحقؽ مف 

 كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف قانكف 23شركط اعتمادىا الكاردة بالمادة 
:  مف البلئحة التنفيذية كىى كالتالى 30ككذلؾ مادة 

مف مجمكع مرتبات كأجكر العامميف بشرط أف  % 20أف تككف فى حدكد  - أ
يككف لمنظاـ الذل ترتبط بتنفيذه المنشآت الئحة أك بشركط خاصة 

 0منصكصان فييا عمى ما تؤديو المنشآت طبقا ليذا النظاـ 

أف تككف أمكاؿ الصندكؽ منفصمة أك مستقػمة عف أمػكاؿ المنشػأة  - ب
 .    بالبنكؾ 

 0 لحسابو الخاص ؿأف يتـ استثمار ىذه األمكا- جػ
 0أف تككف لو دفاتر كحسابات مستقمة عف حسابات المنشأة - د
 
 
 
 



:  ألسبط انزؤيني ػهً حيبح ادلًىل -13
 جنيو فى السنة 3000   كىى تعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ فى حدكد 

كتككف كثيقة التأميف ضد عجز الممكؿ أك كفاتو أك لمحصكؿ عمى مبمغ أك 
 0إيراد 

يصاالت السداد      كالبد لممأمكر الفاحص اإلطبلع عمى كثيقة التأميف كا 
 0كربطيا بالفترة الضريبية لمتأكد مف انو ليس بيا مقدمات لفترات تالية 

 
:  اإلهالن -14

  كىى عبارة عف قيمة اإلىبلكات الخاصة بأصكؿ المنشأة كىي  تعتبر مف 
 كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف ؽ 23التكاليؼ كاجبة الخصـ طبقا لممادة 

 91 مف ؽ 27 ، 26 ، 25كيتـ احتساب قيمة تمؾ اإلىبلكات كفقا لممادة 
 مف البلئحة التنفيذية 35 ، 34 ،33 كتعديبلتو ككذلؾ المكاد 2005لسنة 

 كلمرجعة بند اإلىبلؾ كحيث اف اإلىبلؾ خاص 0 2005 لسنة 91لمقانكف 
مف  (10)بأألصكؿ الثابتة لذلؾ البد مف الرجكع الي العيار المحاسبي رقـ 

معاير المحاسبة المصرية لبياف كيفية معالجة األصكؿ محاسبيا ككذلؾ تحديد 
تكقيت االعتراؼ باألصكؿ الثابتة كتحديد قيمتيا الدفترية باإلضافة إلي 

. الخسائر الناتجة عف إضمحبلؿ قيمة ىذه األصكؿ كالتي يجب األعتراؼ بيا
: كقد عرؼ المعيار األصكؿ الثابتة بأنيا ىي األصكؿ المممكسة التي 

تحتفظ بيا المنشأة الستخداميا في إنتاج أك تكفير السمع أك الخدمات،  ( أ )
 .أك لتأجيرىا لمغير، أك الغراضيا اإلدارية

 ك

 .مف المتكقع استخداميا لمدة تزيد عف فترة محاسبية كاحدة ( ب )

ػ :كقد حدد المعيار أنو يتـ االعتراؼ باألصكؿ الثابتة كأصؿ فقط عندما 
يككف مف المحتمؿ أف يحقؽ استخداـ ىذا البند منافع اقتصادية  ( أ )

 .مستقبمية لممنشأة

 ك



 .يمكف لممنشأة قياس تكمفة إقتناء البند بدرجة عالية مف الدقة ( ب )

 
القياس األكلي لؤلصكؿ الثابتة 

  ==================
يتـ قياس أم بند مف بنكد األصكؿ الثابتة عند االعتراؼ بو كأصؿ ثابت عمي 

. أساس التكمفة
ػ :كتتضمف تكمفة األصؿ الثابت 

سعر الشراء شامبل رسكـ االستيراد كضرائب الشراء غير المستردة كذلؾ  ( أ )
بعد استنزاؿ أم خصـ تجارم أك تخفيض في القيمة لمكصكؿ إلي سعر 

 .شرائو

أم تكمفة مباشرة أخرم تستمزميا عممية تجييز األصؿ إلي الحالة  ( ب )
 .التي يتـ تشغيمو بيا في مكقعو كفي الغرض الذم أقتني مف أجمو

: كمف أمثمة التكاليؼ المباشرة 
 .تكاليؼ مزايا العامميف كالمتعمقة مباشرة بإنشاء أك اقتناء األصؿ .أ 

 ك

 .تكمفة إعداد المكقع .ب 

 ك

 .تكاليؼ المناكلة كالتسميـ .ج 

 ك

 .تكمفة التجميع كالتركيب .د 

 ك

كذلؾ بعد خصـ . تكمفة اختيار ما إذا كاف األصؿ يعمؿ كما يجب  .ق 
العائد مف بيع آية كحدات أُنتجت لجعؿ األصؿ في المكاف كالحالة 

 .البلزمة لبدء تشغيمو

 ك

 .االتعاب المينية .ك 



عادة تسكية المكقع الذم يكجد بو  ( ج ) زالة أصؿ كا  التكمفة المقدرة لفؾ كا 
األصؿ إلي ما كاف عميو بداية كذلؾ في حالة التزاـ المنشأة بذلؾ إما عند 
اقتناء البند أك فيما بعد استخدامو خبلؿ فترة معينة ألغراض غير متعمقة 

 .بإنتاج المخزكف خبلؿ تمؾ الفترة

 
قياس التكمفة  
  =======

تكمفة أم بند مف بنكد األصكؿ الثابتة ىي سعره نقدا في تاريخ االعتراؼ بو 
كعندما يؤجؿ سداد ثمف األصؿ الثابت لفترة ما فإف تكمفة ىذا األصؿ تحسب عمي 
جمالي المدفكعات  أساس سعره النقدم، عمي أف يعالج الفرؽ بيف السعر النقدم كا 

باعتباره تكاليؼ تمكيميو كيتـ تكزيعيا عمي فترة االئتماف ما لـ يتـ رسممة ىذه 
الفكائد طبقا لممعالجة المسمكح بيا كالكاردة في معيار المحاسبة المصرم رقـ 

(14 .)
 

االىبلؾ 
  =====

يتـ اىبلؾ كؿ جزء منفصؿ لمبند القابؿ لبلىبلؾ إذا كانت تكمفة ىذا الجزء ىامة 
. إلجمالي تكمفة البند

كتقـك المنشأة بتكزيع إجمالي تكمفة األصؿ عمي االجزاء المككنة لو كيتـ اىبلؾ 
. كؿ جزء عمي حدة

كىناؾ طرؽ متعددة لبلىبلؾ يمكف استخداميا لتحميؿ قيمة االىبلؾ بطرؽ منتظمة 
عمي مدار العمر اإلنتاجي المقدر لؤلصؿ، كتشمؿ ىذه الطرؽ طريقة القسط 

. الثابت، طريقة القسط المتناقص كغيرىما
كيعتمد طريقة االىبلؾ عمي االسمكب المتكقع لمحصكؿ عمي المنافع االقتصادية 

. لؤلصؿ عمي أف يتـ تطبيقيا بثبات مف فترة الخرم
 



 
استبعاد األصكؿ الثابتة 
  =============

ػ  :يتـ استبعاد القيمة الدفترية لبند مف بنكد األصكؿ الثابتة مف الدفاتر 
 .عند استبعاده .أ 

 أك

في حالة عدـ تكقع آية منافع اقتصادية مستقبمية منو سكاء مف  .ب 
 .االستخداـ أك االستبعاد

كيتـ إدراج األرباح كالخسائر الناشئة مف استبعاد بند مف األصكؿ الثابتة مف 
. الدفاتر في قائمة الدخؿ

 
اضمحبلؿ األصكؿ 

  ===========
 ىي مقدار النقص في القيمة االستردادية لؤلصؿ الثابت عف قيمتو الدفترية. 

  كالقيمة االستردادية ىي صافي القيمة البيعية لؤلصؿ أك قيمتو في
 .االستخداـ أييما أكبر

  كالقيمة الدفترية ىي القيمة التي يظير بيا األصؿ الثابت في الميزانية بعد
 .خصـ مجمع اإلىبلؾ الخاص بو كمجمع خسائر االضمحبلؿ في قيمتو

 

كاضمحبلؿ قيمة األصكؿ كتحديد خسائر االنخفاض في قيمة األصكؿ يتـ معالجتو 
، حيث يشرح المعيار كيفية قياـ (31)كفقا ألحكاـ معيار المحاسبة المصرم رقـ 

المنشآت بمراجعة صافي تكمفة األصؿ ككذلؾ تحديد كبل مف القيمة المستردة 
لؤلصؿ خبلؿ عمره اإلنتاجي كالخسارة الناتجة عف االنخفاض في القيمة ككذلؾ رد 

. الخسارة الناتجة عف االنخفاض في قيمة األصؿ
إلي أنو تكجد مؤشرات تكضح كجكد اضمحبلؿ في  (31رقـ  )كقد أشار المعيار 
ػ :قيمة األصؿ كىي



 مصادر خارجية لممعمكمات .1

حدكث إنخفاض مممكس في القيمة السكقية لؤلصؿ أثناء الفترة أكثر  .أ 
 .مما ىك متكقع نتيجة مركر الكقت أك االستخداـ المعتاد

حدكث تغيرات مممكسة ذات أثر سمبي عمي المنشأة أثناء الفترة أك  .ب 
سكؼ تحدث في المستقبؿ القريب في التقنية التكنكلكجية كالسكؽ 

 .كالمناخ االقتصادم كالتشريعي الذم تعمؿ فيو المنشأة

 حدكث زيادة في أسعار فائدة السكؽ عمي االستثمارات أك في  .ج 
 .معدالت العائد األخرل في السكؽ خبلؿ الفترة

 إذا تجاكزت القيمة الدفترية لصافي أصكؿ المنشأة قيمتيا الرأسمالية  .د 
 .طبقا ألسعار السكؽ

   

 مصادر داخمية لممعمكمات .2

 .تكافر دليؿ تقادـ أك تمؼ مادم في األصؿ .أ 

حدكث تغيرات مممكسة ذات أثر سمبي عمي المنشأة خبلؿ الفترة أك  .ب 
يتكقع حدكثيا في المستقبؿ القريب الذم يستخدـ فيو األصؿ أك يتكقع 
استخدامو مثؿ تخريد األصؿ كالخطط الخاصة بتكقؼ العمميات المرتبط 
بيا األصؿ أك إعادة ىيكمتيا أك خطط تتعمؽ بالتصرؼ في األصؿ أك 

 .بيعو قبؿ التاريخ المتكقع

تكافر دليؿ مف التقارير الداخمية يشير إلي أف األداء االقتصادم  .ج 
 .لؤلصؿ سكؼ أك يتكقع أف يككف سيئا

 
ػ :كيتـ اختبار االضمحبلؿ في قيمة األصكؿ 

 سنكيا. 

  في تاريخ كؿ فترة يتـ إعداد بيانات مالية حيثما يككف ىناؾ مؤشرات أف
 .األصؿ قد اضمحمت قيمتو

 قبؿ نياية فترة اإلثبات األكلي لؤلصؿ. 



 
كيتـ إثبات خسائر االضمحبلؿ في القيمة عندما تككف القيمة الدفترية لؤلصؿ أكبر 

. مف صافي القيمة العادلة ناقصا تكاليؼ البيع أك القيمة التخريدية
مع مراعاة أف القيمة العادلة ىي القيمة التبادلية ألصؿ معيف بيف أطراؼ كؿ منيـ 

. لديو الرغبة في التبادؿ كعمي بينة مف الحقائؽ كيتعامبلف بإرادة حرة
كبعد االعتراؼ . كيتـ االعتراؼ بخسائر االضمحبلؿ في قائمة الدخؿ في الحاؿ

بخسائر االضمحبلؿ يجب تسكية مبمغ إىبلؾ األصؿ في الفترات المستقبمية حيث 
 (إف كجدت  )يتـ تكزيع القيمة الدفترية المعدلة لؤلصؿ ناقصا القيمة التخريدية 

. عمي أساس منتظـ عمي مدار عمره المتبقي
 

:              كلمراجعة بند اإلىبلكات البد لممأمكر الفاحص إتباع اآلتي  
 :      التحقؽ مف القكاعد العامة فى احتساب اإلىبلؾ العادل كىي

  ػػ التحقؽ مف ممكية األصؿ محؿ اإلىبلؾ ، كبالنسبة لؤلصكؿ القديمة  
المكجكدة مف السنكات السابقة كالسابؽ احتساب إىبلؾ ليا باألعكاـ السابقة يتعيف 
عمى المأمكر التحقؽ مف أنيا مازالت بممكية المنشأة كلـ يجر بشأنيا أل تصرؼ 

  0نػاقؿ لمممكية خبلؿ العاـ 
   ػ كبالنسبة لؤلصكؿ الجديدة فيجب التحقؽ مف مستندات الشراء لمتحقؽ مف 

  0الممكية كالقيمة 
 التحقؽ مف أف قيمة اإلىبلكات المحاسبية ىى ذات القيمة ر   ػػ يجب عمي المأمك

 كذلؾ تمييدا الحتساب 0التى تـ إضافتيا إلى صافى الربح باإلقرار الضريبي 
 2005 لسنة 91 ، مف ؽ 27 ، 26 ، 25اإلىبلؾ الضريبي كفقان لممادة 

  0كتعديبلتو كالبلئحة التنفيذية الخاصة بو  

:  كبعد ذلؾ يقـك المأمكر الفاحص بحساب اإلىبلؾ الضريبي كالتالى 
يتـ مراجعة أرصدة أكؿ المدة لكؿ مجمكعة أصكؿ عمى الفحص السابؽ   -  1

ذا كانت المنشأة جديدة كىذه أكؿ سنة  كتحديد رصيد أكؿ المدة المعتمد ضريبيان كا 
  0محاسبة فإنو فى ىذه الحالة ال يكجد رصيد أكؿ المدة 



تحديد قيمة اإلضافات لؤلصكؿ المعتمدة كذلؾ مف كاقع المراجعة المستندية   -  2
  0لمستندات الشراء كالتحقؽ مف ممكية المنشأة ليا 

تحديد إذا ما كاف ىناؾ أصكؿ ينطبؽ عمييا شركط اإلىبلؾ المعجؿ الكارد   -  3
.   مف البلئحة التنفيذية35 كتعديبلتو كالمادة 2005 لسنة 91 مف ؽ 27بالمادة 

: كتمؾ الشركط ىى 
يطبؽ عمى اآلالت كالمعدات فقط كالمستخدمة فى اإلنتاج سكاء كانت -       أ  

جديدة أك مستعممة كذلؾ فى أكؿ فترة ضريبية يتـ خبلليا استخداـ تمؾ األصكؿ 
.  مف قيمة تمؾ اآلالت كالمعدات% 30كبنسبة 
 مف ؽ 25يتـ احتساب أساس اإلىبلؾ المنصكص عميو فى المادة -      ب  

.  الخاصة باإلىبلؾ المعجؿ% 30 بعد خصـ نسبة الػ 2005 لسنة 91
كيشترط لحساب اإلىبلؾ المعجؿ أف يككف لدل المنشأة دفاتر كحسابات -      جػ 
  0منتظمة 

 كفقان 25 مف المادة 2 ، 1يتـ حساب اإلىبلؾ لمجمكعة األصكؿ فى البند   -  4
:    كىى كالتالي 25لمنسب المنصكص عمييا فى المادة 

مف تكمفة شراء أك إنشاء أك تطكير أك تجديد أك إعادة بناء أل % 5-      أ  
مف المبانى كالمنشآت كالتجييزات كالسفف كالطائرات كذلؾ عف كؿ فترة ضريبية 

 المدة التى ةكيتبيف مف النص أف اإلىبلؾ لئلضافات ليذه المجمكعة يحسب بنسب
كيحسب اإلىبلؾ ليذه المجمكعة بطريقة القسط الثابت  0تـ إضافة األصؿ فييا 

مف تكمفة شراء أك تطكير أك تحسيف أك تجديد أل مف األصكؿ % 10-  ب  
 بما فى ذلؾ شيرة النشاط كذلؾ عف كؿ فترة ضريبية 0المعنكية التى يتـ شراؤىا 

 كتبيف مف النص أف تككف تمؾ األصكؿ مشتراه كتستيمؾ بطريقة القسط الثابت 0
كبنسبة المدة إذا كانت مضافة خبلؿ العاـ ، كبالرغـ مف شرط الشراء بالمادة إال 

 المعنكية التى يتـ ؿ مف البلئحة التنفيذية قد أجازت إىبلؾ األصك33أف المادة 
إنشاؤىا بمعرفة المنشأة مع مراعاة استبعاد أل تكاليؼ إنشاء األصؿ المعنكل التى 

تـ تحميميا ضمف التكاليؼ فى السنكات السابقة كذلؾ طبقان لمعايير المحاسبة 
.  المصرية كبنفس كيفية األصكؿ المعنكية المشتراه 



طبقان " ب"، " أ  " 3يتـ حساب اإلىبلؾ الضريبى لمجمكعة األصكؿ بالبند   -  5
  0لنظاـ أساس اإلىبلؾ 

 المقصكد بأساس اإلىبلؾ عمى أنو 2005 لسنة 91 مف ؽ 26كقد بينت المادة 
القيمة الدفترية لؤلصكؿ كما ىى مدرجة فى الميزانية االفتتاحية لمفترة الضريبية 

كيزيد ىذا األساس بما يكازل تكمفة األصكؿ المستخدمة كتكمفة التطكير أك 
 كيقؿ األساس 0التحسيف أك التجديد أك إعادة البناء كذلؾ خبلؿ الفترة الضريبية 

بما يكازل قيمة اإلىبلؾ السنكل كقيمة بيع األصكؿ التى تـ التصرؼ فييا كبقيمة 
 0التعكيض الذل تـ الحصكؿ عميو نتيجة فقدىا أك ىبلكيا خبلؿ الفترة الضريبية 
فإذا كاف رصيد أساس اإلىبلؾ بالسالب يضاؼ إلي صافي  األرباح التجارية أك 
الصناعية لمممكؿ أما إذا لـ يجاكز أساس اإلىبلؾ عشرة آالؼ جنيو يعد أساس 

  0اإلىبلؾ بالكامؿ مف التكاليؼ كاجبة الخصـ
 مف البلئحة التنفيذية طريقة حساب اإلىبلؾ كفقان ألساس 34كما بينت المادة  -

:  اإلىبلؾ كفقان لممعادلة اآلتية
×    × صافى رصيد مرحؿ مجمكعة أصكؿ أكؿ الفترة          

       يضاؼ إليو  
×    ×  مشتريات األصكؿ ككافة اإلضافات خبلؿ العاـ          

          يخصـ منو  
×    ×    قيمة التصرؼ فى األصكؿ أك التعكيضات               

                                                         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
×    ×      الرصيد                                              

فإذا كاف الرصيد سالب فإنو يضاؼ إلى أرباح النشاط أما إذا كاف عشرة آالؼ 
جنيو يحمؿ بالكامؿ عمى قائمة الدخؿ كيعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ أما إذا كاف 
يزيد عف عشرة آالؼ جنيو يحسب اإلىبلؾ لكؿ مجمكعة كفقان لمنسب الكاردة بالبند 

  0 2005 لسنة 91 مف ؽ 25 مف المادة 3
 91 مف ؽ 25مع مبلحظة أنو ال يجكز مخالفة نسب اإلىبلؾ الكاردة بالمادة  -

 ككذلؾ ال تخضع األصكؿ الميداه التى تدرج قيمتيا ضمف 2005لسنة 



 ، 26 ، 25االحتياطيات لمضريبة كال يسرل بشأنيا اإلىبلؾ المقرر بالمكاد 
.  مف القانكف بحسب األحكاؿ 27

 بأنو ال 2005 لسنة 91 مف ؽ 25 مف المادة 4يجب مراعاة البند   -  6
يحسب إىبلؾ لؤلرض كاألعماؿ الفنية كاألثرية كالمجكىرات كاألصكؿ األخرل 

 0لممنشأة غير القابمة بطبيعتيا لبلستيبلؾ 
  

  رذريت

 2012          قدمت شركة األمؿ الصناعية اإلقرار الضريبي عف عاـ 
 فإذا 0 جنيو 700000كالمستند إلى دفاتر كحسابات منتظمة بصافي ربح 

تضمنت قائمة الدخؿ المعدة  كفقا لممعايير المحاسبية اإلىبلؾ المحاسبي 
 : كاألرباح كالخسائر الرأسمالية كالتالي

جنيو قيمة إىبلؾ مباني بطريقة القسط  المتناقص عمى النحك 28472مبمغ *
 :التالي 

 نسبة        تكمفو األصؿ     األصػػػػػػػػػػػػػػػؿ
 اإلىبلؾ

 قيمة
 اإلىبلؾ

مجمع 
 المباني  األرض اإلىبلؾ

 مباني المنشأة
ببيع في "فرع مدينة نصر

30/6/2012" 
أضؼ في "فرع اإلسكندرية

1/9/2012 

400000 
500000 

 
200000 

800000 
1000000 

 
600000 

2% 
2% 
 
2% 

15060 
9412 

 
4000 

47047 
58808 

 
------- 

 
أرباح رأسمالية ناتجة عف بيع  (جنية168220)كادرجت المنشأة بقائمة الدخؿ 

بأف سعر بيع المبنى " فرع مدينة نصر كفقا لمعايير المحاسبة المصرية عمما
كقيمتو الدفترية محاسبيان  (جنية1500000)كتكمفتو (جنية1600000)



كمجمع اإلىبلؾ الضريبي المعتمد في تاريخ البيع  (جنية1431780)
 0جنيو175000

جنيو قيمو أىبلؾ األصكؿ األخرل التي تستيمؾ بطريقة القسط 956250مبمغ - 
 :الثابت كبيانيا كالتالي 

 
  نسبة      التكمفة           األصؿ

 اإلىبلؾ 
  قيمة  
 اإلىبلؾ

مجمع اإلىبلؾ 
 المحاسبي 

 مجمع اإلىبلؾ

 آالت كمعدات إنتاجيو -
 
 

 1/7/2012أضافات فى
 

 حاسبات آليو -
 

 1/7/2012إضافات 

4000000 
 
 

100000 
 

600000 
 

150000 

20% 
 
 

20% 
 

25% 
 

25% 

700000 
 
 

100000 
 

137500 
 

18750 

2400000 
 
 

__     
 

450000 
 

__     

2312500 
 
 

__     
 

525000 
 

__     
 

 جنيو قيمة خسائر رأسمالية مف بيع آالت 50000كأدرجت المنشأة بقائمة الدخؿ 
جنية كقيمتيا الدفترية محاسبيان 250000 بسعر البيع 30/6/2012في 

 0جنيو1000000 جنية كتكمفتيا  300000
 جنيو قيمة أرباح رأسماليو مف بيع أجيزه حاسب آلي في 40000كما أدرجت 

 12500 كقيمتيا الدفترية محاسبيا 52500 ككاف سعر البيع 30/6/2012
 0جنيو100000كتكمفتيا

المطػػػػػػػػػػػػمكب  



 كتعديبلتو 2005لسنو 91             حساب اإلىبلؾ الضريبي طبقا لمقانكف 
ككذلؾ المعالجة الضريبية  لؤلرباح كالخسائر الرأسمالية الناتجة عف بيع األصكؿ 

 2012الثابتة مع تحديد الكعاء الضريبي لعاـ 
  الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ

 :اإلىبلؾ الضريبي لممباني ": أكال
 جنيو40000%                  =5 ×800000= أىبلؾ مباني المنشأة    
 جنيو25000=شير   (12÷6%×)5×1000000=أىبلؾ مباني مدينة نصر

 جنيو10000=شير (12÷4%×)5×600000=أىبلؾ مباني فرع اإلسكندرية
   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                
 جنيو75000إجمالي أىبلؾ المباني المعتمد ضريبيان                          

األرباح الرأسمالية الناتجة مف بيع مبنى فرع مدينة نصر المدرج بقائمة  -
 0الدخؿ

 القيمة الدفترية –ثمف البيع = األرباح الرأسمالية ضريبيان لفرع مدينة نصر 
 المعتمدة ضريبيان 

 (مجمع األىؤلؾ الضريبي حتى تاريخ البيع–تكمفة االقتناء )–ثمف البيع          =
 جنية275000(=1500000-175000-)1600000         =

كحيث أف األرباح الرأسمالية المدرجة بالدفاتر عف بيع مباني فرع مدينة نصر ىي  
 0جنية فقط لذلؾ يضاؼ الفرؽ لمكعاء بمذكرة التسكية 168220

 يضاؼ لمكعاء فرؽ أرباح رأسماليو ببيع فرع مدينة نصر
 جنيو106780=جنيو168220-جنيو275000 =
 0اإلىبلؾ الضريبي لؤلصكؿ األخرل ": ثانيا

 مف ؽ 26ؽ22لممادة " لؤلساس األىؤلؾ طبقا" كحيث أف تمؾ األصكؿ تيمؾ كفقا
كتعديبلتو كحيث أنو يكجد إضافات آالت كتطبؽ  عمييا 2005لسنة 91لسنو91

 مف القانكف الخاصة باإلىبلؾ المعجؿ لذلؾ يككف 27المادة 
 0جنيو300000%=30×1000000=اإلىبلؾ المعجؿ

 



 :ألساس اإلىبلؾ يككف اإلىبلؾ الضريبي الخاص باألصكؿ األخرل كالتالي"كفقا
 آالت كمعدات              بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف

25% 
 حاسبات آلية

20% 
 األجماؿ

 تكمفو األصكؿ 
 مجمع اإلىبلؾ الضريبي -
 

 القيمة الدفترية لمجمكعات األصكؿ أكؿ الفترة
 اإلضافات خبلؿ العاـ+ 
إضافات اآلالت بعد خصـ اإلىبلؾ المعجؿ "

 "جنية300000
 ثمف بيع األصكؿ خبلؿ السنة  -
 

 "أساس اإلىبلؾ"رصيد أخر المدة 
 

 ألساس اإلىبلؾ "اإلىبلؾ الضريبي كفقا
 اإلىبلؾ المعجؿ+ 
 

 أجماؿ اإلىبلؾ لؤلصكؿ األخرل
 
  

4000000 
2312500 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1687500 

 
700000 

 
(250000) 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2137500 

 
534375 

 

600000 
525000 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
75000 

 
150000 

 
(52500) 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
172500 

 
86520 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

620625 
300000 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
920625 

 
 كبذلؾ يككف إجمالي اإلىبلؾ الضريبي لكافة األصكؿ

 0أىبلؾ األصكؿ األخرل + أىبلؾ المباني = 
  جنيو995625=  جنيو 920625+ جنية 75000=
 

 0األثر الضريبي كحساب الكعاء



( 3)بالنسبة لؤلرباح كالخسائر الرأسمالية الناتجة عف بيع األصكؿ مف المجكعة 
كتعديبلتو فأف األرباح الرأسمالية 2005لسنو 91مف القانكف 25مف المادة 

المدرجة بقائمو الدخؿ تخصـ مف الكعاء كالخسائر الرأسمالية المدرجة بقائمة 
 0الدخؿ تضاؼ لمكعاء 

 :كبناء عميو يككف الكعاء الضريبي كالتالي
 
                            بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف    جزئي    كمػػػػى

700000 
 
 
 
 

1141502 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1841502 

 
 
 

1035625 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
805877 

 
 

984722 
106780 
50000 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 
 
 

995625 
40000 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

         صافى الربح المحاسب مف كاقع قائمة الدخؿ
                        يضاؼ إليو
 قيمة اإلىبلؾ المحاسبي بالدفاتر 

 قيمة الزيادة في األرباح الرأسمالية الناتجة عف بيع فرع مدينة نصر 
 قيمة الخسائر الرأسمالية الناتجة عف بيع اآلالت كالمعدات 

         إجمالي اإلضافات
 

         اإلجمالي 
                          يخصـ منو 

 اإلىبلؾ الضريبي المعتمد 
 األرباح الرأسمالية الناتجة عف بيع الحاسبات اآللة

 إجمالي الخصكمات
 

 2012الكعاء الضريبي لعاـ 
            

 



 كالمادة 2005 لسنة 91 مف ؽ 22خطكات تطبيؽ أحكاـ المادة ** 
 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف بشأف المصركفات الغير مؤيدة 28

.  مستنديان 
 كتعديبلتو أنو يشترط فى 2005 لسنة 91 مف ؽ 22        أشارت المادة 

التكاليؼ كالمصركفات كاجبة الخصـ أف تككف مرتبطة بالنشاط كالزمة لو ككذلؾ 
أف تككف حقيقية كمؤيدة بالمستندات كذلؾ فيما عدا التكاليؼ كالمصركفات التى لـ 

  0يجر العرؼ عمى إثباتيا بمستندات 
 مف البلئحة التنفيذية المقصكد بالتكاليؼ كالمصركفات 28   كقد بينت المادة 

التى لـ يجر العرؼ عمى إثباتيا بمستندات كىى التى يتعذر فى الغالب نظرا 
لطبيعتيا إثباتيا بمستندات خارجية كتتكافر ليا أذكف صرؼ داخمية أك بيانات 

 كما اشترطت أال 0أسعار كقد أكردت بعض تمؾ المصركفات عمى سبيؿ المثاؿ 
مف  % 7تزيد المصركفات التى لـ يجر العرؼ عمى إثباتيا بمستندات عمى 

.  إجمالى المصركفات العمكمية كاإلدارية المؤيدة بمستندات كبالتالى معتمدة ضريبيان 
:-   كلمراجعة كتنفيذ ذلؾ مف الناحية العممية يجب  عمى المأمكر عمؿ اآلتى 

يتـ مراجعة كافة مصركفات المنشأة مستنديان كيتـ ذلؾ عف طريؽ مراجعة  -
المستندات الخاصة بكؿ بند مف كاقع عينة شير أك أكثر حسب طبيعة تمؾ 

 0البنكد ككذلؾ حسب قكة كضعؼ نظاـ الرقابة الداخمية بالمنشأة 
يتـ استخراج المصركفات الغير مؤيدة مستنديان مف العينة كيتـ عمؿ نسبة  -

مئكية ليا كذلؾ بقسمة تمؾ المصركفات الغير مؤيدة عمى قيمة العينة المختارة 
  (عمى سبيؿ المثاؿ  )بعد ذلؾ يقـك المأمكر بعمؿ الجدكؿ التالى  

 
 
 
 

 

 



 
البند 

دارية بدكف إىبلؾ مصركفات تسكيقية  إجمالى الغير ـ عمكمية كا 
مؤيد كالينطبؽ 

 28عميو مادة 
مف البلئحة 

إجمالى الغير 
مؤيد كينطبؽ 
 28عميو مادة 
مف البلئحة 

نسبة اإلجمالى 
الغير 
مؤيد 

قيمة 
الغير 
مؤيد 

قيمة الغير نسبة الغير مؤيد اإلجمالى 
مؤيد 

أجكر 
تأميف 
إكراميات 

صيانة عادية 
لؼ كحـز 0ـ

 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
 

صفر 
10 %
100 %
25 %
50 %

  ػػػػػػػػػػػػ 
 ×××
 ×××
 ×××
 ×××

 

 ×××
 ×××
 ×××
 ×××
ػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

صفر 
20 %
100 %
50 %

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 

 -
 ×××
 ×××
 ×××
ػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 -
 ×××
 -
 -

 ×××
 

 -
 -

 ×××
 ×××
 ×××
 
 

××× ×××    ×××  ××× االجمالى 

كيبلحظ عمى الجدكؿ السابؽ أف إجمالى كؿ بند مف المصركفات العامة يككف مطابؽ  - أ
. لما ىك كارد كمحمؿ عمى قائمة الدخؿ أك مف خبلؿ تكمفة المبيعات 

.   نسب المصركفات الغير مؤيدة تككف مف خبلؿ فحص العينات المختارة  - ب
المصركفات العمكمية كاإلدارية بدكف اإلىبلكات كبدكف خسائر إعادة تقييـ العمبلت - جػ

 مالية كبدكف خسائر ناتج تقييـ االستثمارات المتداكلة كبعد 0األجنبية كبدكف خسائر بيع أ
: عمؿ الجدكؿ السابؽ يتـ اآلتى 

 مف 22بالنسبة لممصركفات الغير مؤيدة كال ينطبؽ عمييا شركط اعتمادىا طبقا لممادة  -
 كال تندرج ضمف المصركفات التى يتعذر إثباتيا بمستندات 2005 لسنة 91القانكف 

 0تجمع كترد لمكعاء الضريبى بمذكرة تسكية 
 مف 28يتـ مقارنة إجمالى المصركفات الغير مؤيدة مستنديان كينطبؽ عمييا شركط المادة  -

ذا كاف بيا زيادة ترد % 7البلئحة  كالكاردة بالعمكد األخير بنسبة اؿ  مف المصركفات كا 
 0لمكعاء فى مذكرة تسكية 

 
 
 
 
 
 

 



 57 ، 56كيفية مراجعة كفحص البنكد الخاضعة لممادة * *
 كتعديبلتو 2005 لسنة 91مف القانكف 
 كتعديبلتو أخضع بعض المبالغ لضريبة قطعية بنسبة 2005 لسنة 91      القانكف 

ثابتة كقد أكجب عمى دافع تمؾ المبالغ حجز تمؾ الضريبة كتكريدىا لممأمكرية المختصة ، 
تخضع لمضريبة بسعر "  كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف القانكف 56حيث أكرد بالمادة 

المبالغ التى يدفعيا أصحاب المنشآت الفردية كاألشخاص االعتبارية المقيمة فى  % 20
مصر كالجيات الغير مقيمة التى ليا منشأة دائمة فى مصر لغير المقيميف فى مصر كذلؾ 

 0" دكف خصـ أل تكاليؼ منيا 

كخبلصة ىذا النص أف المبالغ التى تدفع لغير المقيميف فى مصر تخضع لضريبة 
 0كبدكف خصـ أل تكاليؼ  % 20قطعية بسعر 

:  ىذه المبالغ فى أربعة أنكاع مف المبالغ كىى كالتالى 56   كقد حددت المادة 
العكائد كىى عبارة عف كؿ ما تنتجو القركض كالسمفيات كالديكف أل كاف نكعيا -  أ  
عمي أف يعفى مف ىذه الضريبة عكائد القركض كالتسييبلت اإلئتمانية التي تحصؿ .

عمييا الحككمة ككحدات اإلدارة المحمية كغيرىا مف األشخاص األعتبارية العامة مف 
كما تعفى شركات القطاع العاـ كقطاع األعماؿ العاـ كالقطاع . مصادر خارج مصر 

الخاص مف ىذه الضريبة بشرط أف تككف مدة القرض أك التسييؿ ثبلث سنكات عمي 
.   األقؿ 
 اإلتاكات كىى  المبالغ المدفكعة أيا كاف نكعيا مقابؿ استعماؿ أك الحؽ فى –ب 

  حقكؽ نشر خاصة بعمؿ أدبي أكفني أك عممي بما في ذلؾ افبلـ السينما ؿاستعما
كأم  براءة اختراع اك عبلمة تجارية أك استعماؿ أك الحؽ فى استعمؿ معدات صناعية 

أك تجارية أك عممية  
 كأكضحت المادة اف نصيب المنشأة الدائمة العاممة فى مصر 0مقابؿ الخدمات - جػ 

" مف المصركفات اإلدارية كمصركفات الرقابة كاإلشراؼ التى يتحمميا المركز الرئيسى 
ال تعد مف قبيؿ مقابؿ الخدمات كذلؾ بشرط  " مصاريؼ المركز الرئيسى 

 2012 لسنة 101مف صافى الربح كتـ التعديؿ بالقانكف % 7اف ال تزيد عف   - 1
 2015 لسنة 172ككذلؾ نص القرار الكزارم رقـ 0مف صافى الربح % 10إلى 

%  10 اف تككف النسبة 74 ةالخاص بتعديؿ بعض أحكاـ البلئحة التنفيذية بالماد
. أال تتضمف أل إتاكات أك عكائد أك أجكر مباشرة   -  2



تقديـ شيادة معتمدة مكثقة مف مراقب الحسابات لممركز الرئيسى ىذا كقد   -  3
 مف البلئحة التنفيذية لمقانكف عمى بعض أنكاع مف تمؾ الخدمات 72أكضحت المادة 

 لنص المادة كىى عال يخض
النقؿ أك النكلكف  ، الشحف ، التأميف ، التدريب ، االشتراؾ فى المعارض كالمؤتمرات ، 
القيد في البكرصات العالية كاإلعبلف كالتركيج المباشر ، الخدمات المرتبطة بالشعائر 

. الدينية ، األقامة بالفنادؽ أك أم أماكف أخرم 
مقابؿ نشاط الرياضى كالفناف سكاء دفع لو مباشرة أك مف خبلؿ ال جية    -  4

  ىذا كقد حددت البلئحة التنفيذية طرؽ الخصـ كالتكريد كالنماذج الخاصة بيا 
  0 مف البلئحة 77 ، 76 كذلؾ بالمكاد دكمكاعيد التكريد ككذلؾ نماذج االستيرا

 إخضاع المبالغ التى تدفعيا المنشآت الفردية كاألشخاص 57كما أكجبت المادة ** 
االعتبارية ألل شخص طبيعى عمى سبيؿ العمكلة أك السمسرة متى كانت متصمة 

 كقد أكضحت 0دكف خصـ أل تكاليؼ % 20بمباشرة مينتو لمضريبة كذلؾ نسبة 
 مف البلئحة التنفيذية المأمكرية المختصة لتكريد الضريبة الييا 79 ،78المكاد 

. كمكاعيد كنماذج تكريد الضريبة 
.  كلمراجعة تمؾ البنكد يقـك المأمكر الفاحص بما يمى 

كىػك  (  6  ) مف اإلقرار الضريبى كالخاص بالسؤاؿ رقػـ 505أكال يتـ الرجكع إلى البند رقػـ  -
ىؿ قامت المنشأة بسداد أل مما يمى لجيات غير مقيمة ؟ 

نعػـ        ال "                     تشمؿ العكائد المعبله عمى اصؿ القرض " العكائد -  أ  
مثؿ برامج الكمبيكتر كتأجير المعدات كغيرىا                  نعػـ        ال " اإلتاكات - ب
نعػـ        ال  "              مثؿ عقكد اإلدارة كخدمات فنية كغيرىا "  مقابؿ الخدمات –ج 
مقابؿ نشاط الرياضى أك الفناف                                          نعػـ        ال - د

ذا كانت اإلجابة نعػـ فى أل بنػد مف البنكد السابقة يجب مػؿء الجدكؿ التالى  : كا 
الضريبة المستقطعة نكع المصركفات  المبمغ المدفكع دكلة الجية اسـ الجية 

 
 
 
 
 
 

    

  ××××××××    االجمالى 



     كيقـك المأمكر الفاحص بمراجعة تمؾ المبالغ كمراجعة مستندات التحكيؿ كذلؾ لمتحقؽ مف 
أف المبالغ المحكلة تـ تحكيميا بالصافى بعد خصـ الضريبة فإذا تبيف أف المنشأة قامت 

بالتحكيؿ بإجمالى المبمغ يقـك المأمكر بإعادة حساب الضريبة عمى أساس المبمغ اإلجمالي 
: كذلؾ كالتالى 

 جنيو مسددة لمخارج كأتعاب 1500000بفرض أف المنشأة أدرجت بالمصركفات مبمغ    * 
 0 كخاضعة لمضريبة 56خدمات مف البنكد المنصكص عمييا بالمادة 

 ة جنيو مف المبمغ كتكريده  لممأمكرم300000أل  % 20   فى ىذه الحالة يجب خصـ 
 جنيو لمشركة القائمة عمى الخدمة أما إذا تبيف لممأمكر أف 1200000المختصة كتحكيؿ  

 80 جنيو لمخارج فإنو يعتبر أف ىذا المبمغ ىك بمثابة 1500000الشركة قامت بتحكيؿ مبمغ 
:- فقط مف المبمغ المسترد كيتـ حساب الضريبة بعد التحميؿ كالتالى % 

  جنيو 1800000       =    120/100×  جنيو 1500000= المبمغ الخاضع لمضريبة 
                                                    

  جنيو 360000  %  =    20×   جنيو  1800000=   الضريبة كاجبة الخصـ   
 جنيو  300000 جنيو كليس 360000أل أف الضريبة كاجبة التكريد 

كذلؾ بعد مراجعة أسعار تقييـ العممة كمطابقتيا مع أسعار التقييـ الصادرة عف المصمحة 
 0بالتعميمات التنفيذية فى نفس ذات التاريخ 

  مف اإلقرار الضريبى فإف المأمكر 505أما فى حالة عدـ استيفاء الشركة لمبند رقـ 
عند فحص كمراجعة حسابات الشركة فإنو يسأؿ الحاضر عف الشركة عما إذا كانت 

ىناؾ مبالغ محكلة لمخارج مف عدمو أك يتحقؽ مف ذلؾ عند فحص بنكد المصركفات 
ذا تبيف كجكد أل مبالغ محكلة لمخارج كتخضع لمضريبة طبقا لممادة   56المختمفة كا 

فإف المأمكر يقـك بإخضاع تمؾ المبالغ فى 0 كتعديبلتو 2005 لسنة 91مف ؽ 
أكعية مستقمة بعد معالجة أسعار تقييـ العمبلت األجنبية كفقا لمتعميمات الصادرة عف 

 0المصمحة 

 كغير مرتبطة بمباشرة ف  أما بالنسبة لمعمكلة أك السمسرة المدفكعة ألشخاص طبيعيي 
كذلؾ إذا ما تـ دفع عمكلة أك سمسرة ألحد األطباء  ( مف القانكف 57ـ  )مينتو 

 0نتيجة تكسطو فى عممية شراء أرض لممنشأة محؿ الفحص 

  مف تمؾ العمكلة  % 20فى ىذه الحالة مف المفركض أف تقـك الشركة بخصـ
 0كتكريدىا لممأمكرية المختصة كىى مأمكرية دافع العمكلة أك السمسرة 



  كعمى المأمكر الفاحص عند مراجعة بند العمكالت الكارد ضمف المصركفات العمكمية
 كمرتبطة بنشاط الحاصؿ ةكاإلدارية الخاصة بالشركة أف يفرؽ بيف العمكالت المدفكع

عمى العمكلة كتمؾ الغير مرتبطة بنشاط الحاصؿ عمى العمكلة فإذا كانت مرتبطة 
بنشاط الحاصؿ عمى العمكلة يتـ اخطار المأمكرية التى يقع بيا اختصاص الشخص 

 0الطبيعى 

  أما إذا كانت غير مرتبطة بالنشاط فإنو يجب عمى المأمكر إخضاعيا فى كعاء تجارل
 0مستقؿ كيتـ تحصيؿ الضريبة الخاصة بيا مف دافع العمكلة أك السمسرة 

 

  رذريت

 

           شركة النصر لمتعديف شركة مساىمة مصرية قدمت اإلقرار الضريبي الخاص بعاـ 
 جنيو كبالفحص 6850000 كالمستند إلى دفاتر كحسابات منظمة بكعاء ضريبي بمغ 2012

 :تبيف اآلتي 
 دكالر كتـ 200000تكجد عكائد مدينة مسدده ألحد البنكؾ األجنبية في الخارج بمبمغ - 

 جنيو عمي أساس 1424000بمبمغ    (تاريخ السداد ) 1/8/2012تقيميـ بالدفاتر في 
 0سنكات 4 عمما باف مدة القرض 0دكالر / جنيو 7.12سعر الصرؼ 

 دكالر مسدده بالخارج مقابؿ تدريب بعض العامميف بالشركة  عمي 40000تكجد مبالغ - 
دكالر /  جنية 7.14 بسعر 1/9/2012أنظمة العمؿ الحديثة الخاصة بالشركة كتـ التقييـ فى

كتأكد المأمكر مف أف الخدمات المقدمة لمشركة بالخارج ىي أتعاب تدريب فعبل مف كاقع 
 0المستندات

 معدات عممية كصناعية ؿ دكالر مسدده بالخارج مقابؿ استعما10000مبمغ - 
 دكالر/  جنيو7.15كتـ تقييـ الدكالر 10/10/2012فى

 كلـ 2005 لسنو91 مف ؽ 56عمما بأف الشركة لـ تقـك بإخضاع كافة تمؾ المبالغ لممادة 
 0تقـك بخصـ أم ضرائب مف تمؾ الجيات
 :لتعميمات المصمحة في ذات التكاريخ كالتالي " كبفرض أف سعر  صرؼ الدكالر طبقا

 دكالر/ جنيو6.8500  سعر الصرؼ لمدكالر 1/8/2012      
 دكالر/ جنيو6.94  سعر الصرؼ لمدكالر     1/9/2012      
 دكالر/ جنيو7.15 سعر الصرؼ لمدكالر    1/10/2012      

 



    المطػػػػػػمكب 
( 56 )              بياف تأثير ما سبؽ عمى الكعاء الضريبي  لمشركة ككذلؾ معالجة المادة 

 0 كتعديبلتو2005 لسنو 91مف ؽ 
    الحػػػػػػػػػػػؿ

 دكالر كحيث أف مدة القرض 200000بالنسبة لعائد القرض المسدد ألحد البنكؾ بمبمغ - 
 2005 لسنو 91مف ؽ  (56)أكثر مف ثبلث سنكات فأنو يعفى مف الخضكع لممادة  

..... يعفى مف الضريبة المنصكص عمييا في ىذه المادة "كتعديبلتو حيث تنص المادة عمى 
" كشركات القطاع الخاص بشرط أف تككف مدة القرض أك التسييؿ ثبلث سنكات عمى األقؿ 

 كحيث أف 0كيبلحظ أنو يكجد اختبلؼ في سعر الصرؼ ما يبيف الشركة كتعميمات المصمحة0
العائد المسدد مف التكاليؼ كقامت الشركة بزيادة سعر الصرؼ أم قامت بتضخيـ التكمفة 

 :كبناء عميو يتـ احتساب فركؽ العممة كردىا لمكعاء كالتالي 
سعر الصرؼ طبقا - لمتعميمات " سعر الصرؼ طبقا)×قيمة العائد المسدد= فرؽ العممة 

  (لمدفاتر 
  جنيو54000( =6.85 - 7.12)×  دكالر 200000= 

 يرد  لمكعاء بمذكرة التسكية
 دكالر ألمسدده بالخارج مقابؿ تدريب فإف ىذا المبمغ ال يخضع 40000بالنسبة لمبمغ - 

 ةمف البلئحة التنفيذم (72)تنص المادة"حيث 2005لسنو91مف القانكف  56ألحكاـ المادة 
 مف القانكف 56مف المادة  ( 3)عمى ما ال يعد مف مقابؿ الخدمات المنصكص عمييا فى البند

 الدكالر ـ كحيث أف المنشأة قامت بتقيي0كمنيا  التدريب كلكف يتـ مقارنو أسعار الصرؼ 
دكالر كبالرجكع لتعميمات المصمحة تبيف أف سعر صرؼ الدكالر فى نفس /جنيو7.14بسعر 

جنيو فقط  كبذلؾ يككف ىناؾ تضخيـ بالتكمفة كبناء عميو يرد فركؽ تقيـ 6.94التاريخ ىك 
 0العممة لمكعاء 

  جنيو800(=6.94-7014)×  دكالر 40000=فركؽ تقيـ العممة 
                            ترد لمكعاء

  المسددة بالخارج مقابؿ استعماؿ معدات عمميو كصناعية كحيث 10000بالنسبة لمبمغ - 
المبالغ  المدفكعة ال كاف "مف القانكف قد أفادت أف اإلتاكات ىى عبارة عف  (1)أف المادة 
"  معدات صناعية أك تجارية أك عمميةؿمقابؿ استعماؿ أك الحؽ فى أاستعما.......... نكعيا 

( 56)ألحكاـ المادة " لذلؾ فاف ىذا المبمغ  يعتبر مف قبيؿ اإلتاكات كيخضع لمضريبة طبقا
كحيث أف أسعار صرؼ الدكالر بالدفاتر متكافقة مع أسعار صرؼ الدكالر % 20بسعر 



بالتعميمات التنفيذية فبل مجاؿ الحتساب فركؽ  عممو كيتـ إخضاع المبمغ فى دعاء تجارل 
مستقؿ كذلؾ بعد تجميؿ المبمغ كذلؾ باعتبار أف ماحصمت عميو الشركة بالخارج ىك عبارة مف 

 0صافى المبمغ بعد خصـ الضريبة
  جنيو71500 = 7.15× دكالر 1000=قيمة اإلتاكة بالجنية 

 جنيو89375       =80÷100×  جنيو71500=يخضع فى كعاء تجارل مستقؿ
 :أألثر عمى الكعاء الضريبي 

 
                                    مذكره التسكية النيائية

 
                   بياف    جزئي    كمى 

6850000 
 
 
 
 

62000 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
691200 

 
89375 

 
 
 
 

 
 

54000 
8000 

 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الكعاء الضريبي مف كاقع اإلقرار
           يضاؼ اليو

 قيمو فركؽ أسعار صرؼ عممو لمفكائد عمى القرض
 قيمة فركؽ أسعار صرؼ عممو مقابؿ التدريب 

 
 اجمالى اإلضافات 

 
 الكعاء الضريبى

 
 %20كعاء تجارل مستقؿ      يخضع بسعر 

 
 
 



 الفكائد الدائنة ** 
    كىى عبارة عف قيمة الفكائد المتصمة بنشاط المنشأة كحاالت البيع بالتقسيط كفى ىذه 

الحالة يقـك المأمكر بحسابيا كمقارنتيا بما ىك كارد بقائمة الدخؿ كىى مف اإليرادات 
الخاضعة لمضريبة كيتـ حسابيا عمى أساس االستحقاؽ ككذلؾ الفكائد الدائنة التى تحصؿ 
عمييا الشركة عمى كدائع لدل البنكؾ كيقـك الفاحص بمراجعتيا كمطابقتيا عمى كشكؼ 

 0حساب البنكؾ 
 

اإليرادات األخرل  **
      كيقصد بيا إيرادات غير مرتبطة بالنشاط كخاضعة لمضريبة مثؿ إيراد تأجير جزئ 
مف مبنى المنشاة أك إيرادات خدمات لمغير أك عمكالت مف الغير كيجب عمى المأمكر 
التحقؽ مف قيمة تمؾ اإليرادات مستنديان ككذلؾ ما كرد باإلخطارات الكاردة مف الجيات 

 0األخرل 

أرباح فركؽ العممة  ** 
       كيظير ىذا البند فى المنشآت التى تتعامؿ بالعمبلت األجنبية فى تعامبلتيا سكاء 

. كذلؾ عمي النحك التالي 0بيعان أك شراءن 
  إثبات المعامبلت لعممة أجنبية

        تثبت المعاممة التي تتـ بعممة أجنبية عند االعتراؼ األكلي بيا عمي أساس عممة 
التعامؿ كذلؾ باستخداـ سعر الصرؼ الفكرم بيف عممة التعامؿ كالعممة األجنبية في تاريخ 

. المعاممة
كتاريخ المعاممة ىك التاريخ الذم تككف فيو المعاممة مؤىمة لبلعتراؼ بيا كفقا لمعايير 

. المحاسبة المصرية
ػ :كتتضمف المعامبلت الناشئة عند قياـ المنشأة 

. شراء أك بيع بضائع أك خدمات بثمف محدد بعممة أجنبية ( أ)
أك 
إقتراض أك إقراض أمكاؿ عندما تككف المبالغ الكاجب السداد أك التحصيؿ محددة  (ب)

. بعممة أجنبية
أك 
. اقتناء أك استبعاد أصكؿ أك إنشاء أك سداد التزامات محددة بعمبلت أجنبية (ج)



إعداد القكائـ المالية البلحقة 
:  في تاريخ الميزانية 

 .تترجـ البنكد ذات الطبيعة النقدية بعممة أجنبية باستخداـ سعر اإلقفاؿ ( أ)

ك 
تترجـ البنكد ذات الطبيعة غير النقدية كالتي سجمت قيمتيا بالتكمفة التاريخية بعممة  (ب)

. أجنبية باستخداـ سعر الصرؼ في تاريخ المعاممة
ك 
تترجـ البنكد ذات الطبيعة غير النقدية كالتي سجمت قيمتيا بالقيمة العادلة بالعممة  (ج)

. األجنبية باستخداـ أسعار الصرؼ التي كانت سائدة كقت تحديد القيـ العادلة
 
  االعتراؼ بفركؽ أسعار الصرؼ

     يتـ االعتراؼ بفركؽ أسعار الصرؼ الناتجة عف تسكية البنكد ذات الطبيعة 
النقدية لممنشأة بأسعار تحكيؿ مختمفة عف تمؾ التي سجمت بيا خبلؿ الفترة أك في قكائـ 

 .(تدرج بقائمة الدخؿ )مالية سابقة عمي أنيا أرباح أك خسائر في الفترة التي نشأت فييا 

كعند كجكد تغير في سعر الصرؼ بيف تاريخ المعاممة كتاريخ التسكية، فإنو ينتج عف ذلؾ 
فرؽ في سعر الصرؼ، كعندما يتـ تسكية تمؾ المعاممة في نفس الفترة المحاسبية التي 
حدثت بيا فإف جميع فركؽ أسعار الصرؼ يتـ االعتراؼ بيا في ذات الفترة، أما إذا تـ 

تسكية المعاممة في فترة محاسبية الحقة فإف فركؽ أسعار الصرؼ التي يعترؼ بيا في كؿ 
فترة زمنية حتي تاريخ التسكية يتـ تحديدىا عمي اساس التغير في أسعار الصرؼ خبلؿ كؿ 

 .فترة

أما البنكد ذات الطبيعة غير النقدية فإنو إذا تـ االعتراؼ بالربح أك الخسارة مف ىذه البنكد 
مباشرة في حقكؽ الممكية، فإنو ينبغي االعتراؼ بأم تغير في مككنات الربح أك الخسارة 

. مباشرة في حقكؽ الممكية
 

 
      كيجب عمى المأمكر الفاحص مراجعة ىذا البند كمطابقة األسعار بدفاتر المنشاة مع 
أسعار العمبلت الكاردة بالتعميمات التنفيذية الصادرة عف المصمحة بنفس التاريخ كفى حالة 
إذا ما كاف سعر الشركة مختمؼ يعاد تقييـ العمبلت األجنبية بأسعار التعميمات كيرد الفرؽ 

 0لمكعاء 



 
األرباح كالخسائر الرأسمالية  ** 

    يتعيف عمى المأمكر الفاحص التحقؽ مف صحة األرباح كالخسائر الرأسمالية 
الناتجة عف بيع أك استبعاد أل أصؿ مف األصكؿ الثابتة لممنشأة سكاء أثناء حياتيا 
أك عند انفصاليا كذلؾ بفحص جميع حسابات األصكؿ المستبعدة كالتأكد مف قيد كافة 
األرباح الناتجة بالدفاتر كذلؾ مف خبلؿ مراجعة مستندات البيع مف فكاتير كعقكد أك 

. أل مستندات أخرل 
:  تقـك باألتى 2005 لسنة 91كلمعالجة األرباح كالخسائر الرأسمالية طبقا لمقانكف 

التأكد مف إدراج كافة األرباح الرأسمالية لكافة األصكؿ المستبعدة كذلؾ بالبند - 1
 كىى كاردة مف الجدكؿ رقـ ة مف اإلقرار الضريبى ضمف قائمة اإلقرار التفصيمي303
.  مف اإلقرار 103

 مف ؽ 26الخسائر الرأسمالية الناتجة عف بيع أصكؿ يتـ إىبلكيا كفقا لممادة - 2
.  يتـ إضافتيا الى صافى الربح المحاسبى 2005 لسنة 91
  91 مف ؽ 26األرباح الرأسمالية الناتجة عف بيع أصكؿ يتـ إىبلكيا كفقا لممادة - 3

 0طبقا ألساس اإلىبلؾ يخصـ مف الربح المحاسبى 
فركؽ الضريبة السالبة الناتجة عف اختبلؼ األرباح الرأسمالية التى تظير بقائمة - 4

الدخؿ عف تمؾ المحتسبة ألغراض الضريبة بالنسبة لؤلصكؿ الثابتة التى تخضع 
 يتـ إضافتيا 25 مف المادة 2 ، 1لئلىبلؾ بنظاـ القسط الثابت كالكارد ضمف البند 

 100000 كعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف ىناؾ مبنى قيمتو الدفترية 0لمربح المحاسبي 
  25000 جنيو فأف الخسارة المحاسبية بالدفاتر ىى75000جنيو كتـ بيعو بمبمغ 

 جنيو فقط ، فى 80000جنيو فإذا كانت قيمة المبنى طبقان ألغراض حساب الضريبة 
 جنيو فقط كلذلؾ يضاؼ إلى الربح 5000ىذه الحالة يككف حساب الضريبة 

 جنيو قيمة الفرؽ بيف الخسائر المحاسبية كالخسائر الضريبية  20000المحاسبى
الفركؽ الضريبية المكجبة الناتجة عف اختبلؼ األرباح الرأسمالية التى تظير   -  5

بقائمة الدخؿ عف تمؾ المحتسبة ألغراض الضريبة بالنسبة لؤلصكؿ التى يتـ إىبلكيا 
 يتـ 2005 لسنة 91 مف ؽ 25 مف المادة 2 ، 1كفقا لمقسط الثابت كالكارد بالبند 

خصميا مف الكعاء كعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف لدل المنشأة مبنى قيمتو الدفترية 
 جنيو فإف الربح الرأسمالى المحاسبي ىك 150000 جنيو كتـ بيعو بمبمغ 100000



 جنيو تككف 130000 جنيو فإذا كانت قيمة المبنى طبقان ألغراض الضريبة 50000
 جنيو 30000 جنيو لذلؾ يتـ خصـ 20000األرباح الرأسمالية ألغراض الضريبة 

.   مف اإلقرار 325ضمف البند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



فحص حسبثبد 
ادلُشآد انصُبػيخ 

ــــ 
     بالنسبة لفحص المنشآت الصناعية كبدراسة قائمة دخؿ لشركة صناعية 

نجد أنو ال يكجد خبلفات بيف قائمة الدخؿ بالمنشآت الصناعية عف المكجكدة فى 
 0المنشآت التجارية إال فى معادلة تكمفة المبيعات 

    كلذلؾ سكؼ نكتفى ىنا بطريقة فحص تكمفة المبيعات أما فى باقى البنكد  
كبنكد إيرادات كمصركفات قائمة الدخؿ فيتـ فحصيا كمراجعتيا بنفس الطريقة 

الكاردة بفحص حسابات المنشآت التجارية  
" نشاط صناعى " فحص تكمفة المبيعات " 

   فى البداية يتـ مطابقة إجمالى تكمفة المبيعات بالرصيد الكارد بدفتر اليكمية 
ذا كانت ىناؾ فركؽ تناقش مع الحاضر  . العامة كا 

 0يطمب مف الشركة تقديـ بياف تحميمى بالبند كيككف كالتالى 
××× "                    إنتاج تاـ "     رصيد مخزكف أكؿ المدة 
××× "                 تحت التشغيؿ "    رصيد مخزكف أكؿ المدة 
               يضاؼ إليو 

××× "                                   تشغيؿ 0ـ "  مصاريؼ صناعية 
 ××× المنصرؼ مف المخازف                                      
××× إىبلكات صناعية                                                      
××× مرتبات كأجكر صناعية                                                

                                                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
××× إجمالي المصاريؼ كالمخزكف                                          

يخصـ منو 
××× "                                  إنتاج تاـ " مخزكف أخر المدة 
××× "                             تحت التشغيؿ " مخزكف أخر المدة 

                                                               ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
××× الرصيد كىك عبارة عف تكمفة المبيعات المجممة عمى  قائمة الدخؿ           



  إَزبج ربو " خمشوٌ أول ادلذح "
     يقـك المأمكر الفاحص بمراجعة رصيد المخزكف عمى ما تـ اعتماده بالسنة 

السابقة حيث أف الرصيد يمثؿ رصيد أخر المدة العاـ السابؽ ككذلؾ يتـ مطابقة القيمة 
مع قيمتيا بجرد العاـ السابؽ بحيث يجب مراعاة التعديبلت التى قد تككف المأمكرية 

 0قد أجرتيا فى قيمة بضاعة أخر المدة العاـ السابؽ 
   رصيذ خمشوٌ أول ادلذح حتذ انزشغيم

    كىك عبارة عف تكمفة األعماؿ تحت التنفيذ أكؿ الفترة باإلضافة إلى  رصيد أكؿ 
المدة مف الخامات التى تـ صرفيا مف المخازف كمحممة عمى تكمفة اإلنتاج كيجب أف 
يككف ىذا الرصيد مؤيدان بقكائـ جرد مع إيضاح الكمية كالقيمة كلمتأكد مف صحة ىذا 
البند يجب الرجكع إلى تكمفة اإلنتاج بالسنة السابقة لمتأكد مف أف رقـ المخزكف أكؿ 

المدة ىك نفسو قيمة المخزكف أخر المدة كيجب مراعاة أل تعديبلت قد  تككف 
. المأمكرية قد أجرتيا عمى المخزكف فى السنة السابقة 

   يصبريف صُبػيخ
كىى عبارة عف جميع المصركفات المرتبطة ارتباط مباشر بالعممية اإلنتاجية كذلؾ مثؿ 

مع األخذ فى االعتبار أف المصركفات " أجكر التشغيؿ كمصاريؼ صيانة اآلالت 
الرأسمالية كالتى تزيد مف عمر اآلالت اإلنتاجي مثؿ مصاريؼ العمراف تضاؼ إلى 

ككذلؾ مصركفات الكقكد كالقكل " قيمة اآلالت كتيمؾ معيا بطريقة اساس اإلىبلؾ 
: المحركة كلفحص ىذا البند يقـك المأمكر الفاحص بما يمى 

يطمب مف الشركة بياف تحميمى لممصركفات الصناعية تكضح فيو نكع كؿ مصركؼ * 
: مف تمؾ المصركفات كمحمؿ شيريان ، كذلؾ عمى النحك التالى 

اإلجمالى كىكذا ابريؿ مارس فبراير يناير نكع المصركفات 
األجكر الصناعية 
مصاريؼ الصيانة  
مصاريؼ الكقكد 

،،     كيرباء التشغيؿ 

      

      اإلجمالى 
كيقـك المأمكر بمطابقة اإلجمالى مف كاقع البياف التحميمى المقدـ مف الشركة بما ىك 

ذا كاف ىناؾ فركؽ تناقش كتكضح فى محاضر  كارد بمعادلة تكاليؼ التشغيؿ كا 



األعماؿ ككذلؾ مذكرة الفحص كمف أمثاؿ تمؾ الفركؽ أف تككف الشركة أضافت عمى 
  0البياف بعض بنكد التكاليؼ األخرل مثؿ اإلىبلكات 

يطمب مف الشركة بياف لممصركفات الغير مؤيدة مستنديان حسب البنكد كذلؾ حتى يتـ  -
 مف البلئحة 28 كتعديبلتو ككذلؾ المادة 2005 لسنة 91 مف ؽ 22مراعاة المادة 

. التنفيذية لمقانكف ، كيتـ مقارنتيا مع ما قامت الشركة برده باإلقرار الضريبى 
كذلؾ يطمب مف الشركة بياف بتسكية كسب العمؿ كذلؾ لمطابقة اإلجماليات الكاردة بتسكية  -

 . كسب العمؿ بإجمالي األجكر الكاردة بالدفاتر

يطمب مف الشركة بياف بالمبالغ المدفكعة بالخارج مقابؿ خدمات أك استشارات كمكضح  -
 كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف ؽ 56بالبياف نكع الخدمة كذلؾ لتطبيؽ أحكاـ المادة 

 .   مف البلئحة التنفيذية لمقانكف77 ، 76 ، 75 ، 74 ، 73 ، 72 ، 71ككذلؾ المادة 

يطمب مف الشركة بيانات تحميمية لؤلتعاب المينية كاالستشارات المحمية تكضح بيا اسـ  -
 0المستفيد كرقـ ممفو الضريبى كاسـ المأمكرية التابع ليا كالمبالغ المدفكعة لكبل منيـ 

مع مراعاة أف يقـك  المأمكر بإخطار كافة تمؾ المأمكريات التابعيف ليا بقيمة تمؾ األتعاب 
كاالستشارات أما فى حالة إذا كانت ىذه البنكد تحتكل عمى عمكالت أك سمسرة مدفكعة 

 مف 57ألشخاص طبيعييف كغير مرتبطة بنشاطيـ يجب عمى المأمكر تطبيؽ أحكاـ المادة 
ضريبة قطعية كذلؾ بدكف % 20 كتخضع فى كعاء مستقؿ بنسبة 2005 لسنة 91ؽ 

  0تخفيض أل تكاليؼ 

بعد ذلؾ يقـك المأمكر الفاحص بتحديد أشير العينة ، كيتكقؼ عدد أشير العينة عمى  -
مدل ثقة المأمكر فى نظاـ الرقابة الداخمية لمشركة ، بعد اختيار شيكر العينة لكؿ 

مصركؼ يتـ مطابقة إجمالى الشير المختار كعينة بالبياف التحميمى المقدـ مع إجمالى 
الشير كدفتر األستاذ ك يطمب مف الشركة المستندات المؤيدة لكؿ عممية تمت خبلؿ الشير  

 المأمكر باعتمادىا  كيقـك بردىا ـكبالنسبة لممصركفات الغير مؤيدة مستنديان  ال يقك
 كتعديبلتو أما بالنسبة 2005 لسنة 91 مف ؽ 22لمكعاء كذلؾ طبقا ألحكاـ المادة 

 مف البلئحة التنفيذية كىى عبارة عف المصركفات التى 28لممصركفات الكاردة بالمادة 
 ؼيتعذر إثباتيا بمستندات صرؼ خارجية مثؿ مصركفات االنتقاالت الداخمية كمصارم
البكفيو كمصركفات النظافة كالدمغات العادية كالنقابية البلزمة لتسير األعماؿ ككذلؾ 

مصركفات الصيانة العادية كمصاريؼ الجرائد كالمجبلت كيضاؼ إلييا اإلكراميات فأنو يتـ 
مف قيمة المصركفات العمكمية كاإلدارية المؤيدة مستنديان % 7اعتمادىا فى حدكد 
  0كالمعتمدة ضريبيان 

 



   ٌادلُصزف يٍ ادلخبس 
    معظـ الشركات تستخدـ نظاـ المخازف بمعنى أف أل مشتريات تقـك المنشأة بشرائيا مف 

 أل 0خامات كقطع غيار كمكاد تعبئة كأل مستمزمات أخرل تقـك بتكسيط  حسابات المخازف 
انو عند الشراء يتـ التحميؿ عمى المخزف كيتـ الصرؼ لمعمميات اإلنتاجية مف المخازف كذلؾ 

: عمى النحك التالي 
 عند الشراء 

مخزف الخامات  / مف حػ            ×× 
حسب كسيمة الدفع لممكرديف  )البنؾ أك النقدية / إلى حػ                            ××  

  ( الدفع إذا كاف الشراء آجؿ0                                  أك أ 
     كعند الصرؼ مف المخزكف لمعممية اإلنتاجية يككف القيد المحاسبى  

 خامات  –تكمفة المبيعات / مف حػ            ×× 
مخزف الخامات  / إلى حػ                             ××   

كبناء عميو نجد أف مستندات التحميؿ عمى تكاليؼ اإلنتاج ىى عبارة عف أذكف صرؼ 
المخازف أل مستندات داخمية أما مستندات الشراء الخارجية فيي فى حسابات المخازف كلذلؾ 

:   كيتـ فحصيا عمى النحك التالى 0يجب مراجعة حسابات المخازف 
 : يطمب مف الشركة بياف بحركة المخازف كىك كالتالى -  

اإلمجبىل خمشٌ يىاد رؼجئه خمشٌ لغغ انغيبر خمشٌ اخلبيبد اسى ادلخشٌ /        ثيبٌ       
رصيد أكؿ المدة  

اإلضافات لممخازف  + 
المنصرؼ مف المخازف  - 

 ×××
 ×××
 ×××
 

 ×××
 ×××
 ×××

 

 ×××
 ×××
 ×××

 

 ×××
 ×××
 ×××

 
××× رصيد أخر المدة  

 
 ×××
 

 ×××
 

 ×××

بالنسبة لرصيد أكؿ المدة كىك عبارة عف قيمة رصيد أخر المدة فى العاـ السابؽ  كيمكف *  
تحقيقو بالرجكع إلى الميزانية السابقة كدراسة أية تعديبلت أجريت عميو كىؿ سبؽ اعتماده 

  0بالفحص السابؽ مف عدمو 
  
 
 



 ٌثبنُسجخ نإلضبفبد نهًخبس 
    كىى عبارة عف قيمة المشتريات التى أضيفت لممخزف كىنا يجب التحقؽ مف أف البيانات 

التى أمكف الحصكؿ عمييا  مف إخطارات عف تعامبلت أك تكريدات ككذلؾ بيانات الخصـ تحت    
حساب الضريبة كبيانات االستيراد كما يرد مف إخطارات مف زمبلء فاحصيف لممفات أخرل 

 0تضمنت تعامبلت خاصة بالشركة محؿ الفحص قد أدرجت بالدفاتر كبنفس القيمة 
 0  كىػذه اإلضافات إما أف تككف عف طريؽ مشتريات محمية أك مشػتريات مستكردة 

: يزاخؼخ ادلشرتيبد احملهيخ 
      كلفحص بند المشتريات المحمية يطمب مف الشركة بياف تحميمى شيرل لمبند كيتـ 

مطابقتو بدفتر المشتريات كيتـ اختيار عينة شيرية مف تمؾ المشتريات كيطمب مف الشركة 
 0الفكاتير المؤيدة لتمؾ العينة 

 كتعديبلتو يجب أف تككف تمؾ المشتريات 2005 لسنة 91 مف ؽ 22     كطبقا لممادة 
مرتبطة بالنشاط كحقيقية كمؤيدة بالمستندات أل البد أف تككف مؤيدة بأصؿ فكاتير الشراء كليس 

 كصادرة بإسـ الشركة مكضكع الفحص كتتعمؽ بنفس سنة الفحص كبشير العينة 0صكر منيا 
المختارة ككذلؾ يجب أف تككف مقيدة بأصؿ القيمة قبؿ مبمغ الخصـ تحت حساب الضريبة كبعد 

 0الخصـ التجارل 
كذلؾ يتـ مطابقة الفكاتير مع حسابات المكرديف كحركتيا ككذلؾ أكراؽ الدفع أك حركة   -

 0    النقدية إذا كانت مشتريات نقدية 
كذلؾ يجب مطابقة تمؾ الفكاتير بالكمية كالقيمة مع أذف إضافة المخزف ككذلؾ كارت  -

 0الصنؼ الخاص بالمخزف 

 ادلشرتيبد ادلسزىردح 

    كىى عبارة عف المشتريات التى تتـ عف طريؽ االستيراد مف الخارج ، يطمب مف الشركة 
تقديـ بياف تحميمى بالتكمفة االستيرادية مكضح بيا رقـ االعتماد كالقيمة بالعممة األجنبية 
كسعر التقييـ بالجنيو كتاريخ تقييـ العممة إلى الجنية المصرل كالقيمة بالجنيو كالرسـك 
الجمركية كمصركفات البنؾ كمصاريؼ التخميص كأل مصركفات أخرل خاصة بتكمفة 

 0الرسائؿ 
 0يتـ المطابقة مع دفتر المشتريات  -
 0 أك أكثر كعينة بحيث تغطى سنة الفحص فيقـك المأمكر الفاحص باختيار اعتمادم -

 .كيطمب مف الشركة كافة المستندات المؤيدة لمعينة المختارة 



يصاالت سداد الرسـك الجمركية  - يتـ التحقؽ مف أف كؿ اعتماد مرفؽ بو فاتكرة المكرد كا 
 0كفاتكرة المخمص الجمركى كأشعارات مف البنؾ بقيمة المصاريؼ البنكية كالعمكالت 

 يتـ مراجعة الفاتكرة مف الناحية الشكمية مف اسـ الشركة كرقـ الفاتكرة كالتاريخ كاسـ  -
 0الشركة محؿ الفحص 

 0يتـ مراجعة الفاتكرة مف حيث األصناؼ المشتراة كالكمية كالسعر كالقيمة  -

يتـ مراجعة أسعار تقييـ العممة كمقارنتيا مع أسعار التعميمات التنفيذية لممصمحة كذلؾ  -
الحتساب فركؽ عممة فى حالة إذا ما كانت الشركة تقـك بتقييـ العمبلت األجنبية بسعر 
أعمى مف السعر الكارد بالتعميمات التنفيذية حيث أنو فى ىذه الحالة يككف ىناؾ تضخيـ 

 0بالتكمفة 

 0كما يتـ مطابقة االعتمادات المستندية عمى ما ىك كارد ببياف الجمارؾ  -

 المنصرؼ مف المخازف 

كىنا ال بد مف مطابقة المنصرؼ مف المخازف مف كاقع حركة المخازف عمى المحمؿ عمى 
:-  كىنا يكجد ثبلث حاالت 0تكمفة المبيعات 
 كىى أف يككف المنصرؼ مف المخازف مطابؽ تمامان لممحمؿ عمى تكمفة :احلبنخ األوىل 

المبيعات كىنا ال يكجد أل مشكمة حيث أف المنصرؼ مف المخازف محمؿ عمى تكمفة 
 0المبيعات 

أف يككف المنصرؼ مف المخازف أقؿ مف المحمؿ عمى تكمفة المبيعات  : احلبنخ انثبَيخ
 جنيو كيككف المحمؿ عمى تكمفة المبيعات 1000مثبلن أف يككف المنصرؼ مف المخازف 

 جنيو كفى ىذه الحالة يككف ىناؾ تحميؿ مشتريات عمى تكمفة المبيعات مباشرة 1500
دكف الدخكؿ لممخازف كيقـك المأمكر بطمب بياف بتمؾ المصركفات كيتـ مراجعتيا بنفس 

 0كيفية مراجعة إضافات المخازف 
 
 
 
 
 
 
 



أف يككف المنصرؼ مف المخازف أكبر مف المحمؿ عمى تكمفة المبيعات : احلبنخ انثبنثخ 
، كفى ىذه الحالة يطمب مف الشركة بياف بتحميؿ قيمة المنصرؼ مف المخازف عمى النحك 

:- التالى 
ادلجهغ ثيبٌ 

المنصرؼ مف المخازف عمى تكمفة المبيعات  
المنصرؼ مف المخازف عمى بنكد المصركفات المختمفة  
كمصركفات الصيانة كاإلعدادات كمصركفات اإلصبلح 

المنصرؼ مف المخازف عمى األصكؿ الثابتة  
المنصرؼ مف المخازف عمى مشركعات تحت التنفيذ   

 × × × ×
 

 × × × ×
 × × × ×
 × × × ×

× × × × إجمالى المنصرؼ مف المخازف  
ػ كعمى المأمكر الفاحص مراجعة أذكف الصرؼ الصادرة مف المخازف كذلؾ لمتابعة طريقة 

 الخاص 2تسعير المنصرؼ مف المخازف حيث أف معيار المحاسبة المصرية رقـ 
بالمخزكف أكضح أف المعالجة القياسية أك المفضمة لتحديد تكمفة المنصرؼ مف المخزكف 

.  أكالن يصرؼ أكال ، كأجاز المعيار أيضا طريقة المتكسط المرجح دىى طريقة ما ير
ػػ مخزكف أخر المدة لكافة المخازف مثؿ مخزكف قطع الغيار كمخزكف الخامات كىكذا 
  0كينطبؽ عميو نفس مبلحظات كطريقة فحص مخزكف أخر المدة بالمنشآت التجارية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  رذريت 
 2013قدمت شركة األمؿ الصناعية شركة مساىمة مصرية اإلقرار الضريبى الخاص بعاـ 

جنية 1650000كالمستند الى دفاتر كحسابات منتظمة كبمغ الكعاء الضريبى مف كاقع اإلقرار 
كعند فحص بند تكمفو المبيعات قدمت الشركة معادلة تكمفة المبيعات ككاف المنصرؼ مف 

 :جنيو كقدمت الشركة حركة المخازف ككانت كالتالي7580000المخازف بمغ 
  اإلجمالي مخزف قطع الغيار مخزف الخامات          بياف 

 رصيد أكؿ ألمده
 

 اإلضافات+ 
 

 المنصرؼ مف المخازف

1980000 
 

4550000 
 

6475000 

1100000 
 

445000 
 

1105000 

3080000 
 

4995000 
 

7580000 

 495000 440000 55000 رصيد آخر المده

 
 :كبالفحص كالمراجعة تبيف لنا األتي 

بالنسبة إلضافات مخزف الخامات كانت عبارة عف شراء نحاس خاـ ككاف سعر الطف خبلؿ - 
باف يتـ الشراء مف شركة شقيقو كىى معفاه مف " جنيو لمطف عمما10000السنة بسعر 

بأنو بأجراء التحريات البلزمو تبيف أف " الضريبة خبلؿ تمؾ السنو طبقا لقانكف االستثمار عمما
 0 جنيو لمطف9500السعر الحر لمطف فى التعامبلت العادية ىك 

تـ مراجعو إضافات مخزف قطع الغيار مستنديا كذلؾ مف خبلؿ عينو شيريو كتبيف كجكد - 
مف %12.75مشتريات بمكجب أذكف صرؼ داخميو كبيانات أسعار كبمغت تمؾ المشتريات 

 0حجـ العينة المختاره
 جنيو مع 7580000بمقارنو المنصرؼ مف المخازف طبقا لمعادلو المخازف كالذل بمغ - 

جنيو 6630000المحمؿ عمى تكمفة المبيعات تبيف أف المحمؿ عمى تكمفو المبيعات ىك مبمغ 
جنيو  أفاد أنو منصرؼ عمى بنكد تكمفو 950000فقط كبسؤاؿ الحاجة عف الفرؽ البالغ 

: أخرل كقدـ بياف تحميمى المنصرؼ مف المخازف ككاف كالتالى
 
 



        كمى      جزئي            بياف 
 التصرؼ مف المخازف 

 
 محمؿ عمى تكمفو المبيعات

 
 محمؿ عمى األصكؿ الثابتة

  
 محمؿ عمى الصيانة

 
 األجمالى

 
 

6630000 
 

890000 
 

60000 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7580000 
 
 
 
 
 
 
 

7580000 
 

      المطػػػػػػػػمكب 
 بياف كيفية معالجة ما سبؽ ضريبيان كتأثيره عمى الكعاء الضريبي 

      الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ
بالنسبة إلضافات مخزف الخامات كحيث أف الشراء يتـ مف شخص مرتبط لذلؾ البد مف - 

 كتعديبلتو كلذلؾ البد مف حساب قيمو 2005لسنػػو91مف ؽ 30تطبيؽ أحكاـ المادة 
: المشتريات طبقا لمسعر المحايد كذلؾ كالتالى 

  سعر شراء الطف÷القيمة = المشتريات الطف 
  طف455 = 10000 ÷ 4550000                                 = 

  جنيو4322500=  جنيو 9500× طف 455= القيمة كفؽ السعر المحايد 
 كيرد ىذا الفرؽ لمكعاء

بالنسبة لممشتريات اإلضافات لمخزف قطع الغيار كالمؤيدة بمكجب  بيانات أسعار كأذكف - 
مف البلئحة التنفيذية أم  (28 )صرؼ داخمية كحيث أنيا ليست مف البنكد الخاضعة لممادة 

ليست مف البنكد التى جرل الصرؼ عمى عدـ أثباتيا بمستندات خارجية لذلؾ نرل عدـ اعتماد 
 0تمؾ النسبة مف إضافات المخزكف كردىا لمكعاء 
 0جنيو56515% = 12.75× 445000=قيمة الغير مؤيد مف إضافات مخزكف قطع الغيار

بالنسبة لمفرؽ يبيف التصرؼ مف المخازف كالمحمؿ عمى تكمفة المبيعات كحيث أف المنشأة - 
قدمت بياف تحميمى لممحمؿ عمى التكاليؼ فأنو يتـ مراجعو التصرؼ مع تمؾ البنكد كعف 

 0مراجعتيا



     كمى    جزئى               بيػػػػػػػػػػػػػػػػػاف
 صافى الربح مف كاقع اإلقرار 

 
               يضاؼ إليو 

 
 الفرؽ يبيف اإلضافات الخامات كالقيمة بالسعر المحايد

 
 قيمة الغير مؤيد مف إضافات مخزف قطع الغيار 

 
 أجمالي اإلضافات

 
الكعاء الضريبى 

 

 
 
 
 

227500 
 

56515 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1.650.000 
 
 
 
 
 
 
 

284015 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1934015 

   
 

 
: االهالكبد  انصُبػيخ ** 

     كقد سبؽ أف تناكلنا ىذا البند بالكامؿ عند فحص المنشآت التجارية ، كذلؾ كفقان 
  2005 لسنة 91   مف ؽ 27 ، 26 ، 25لممادة 

:  ادلزرجبد واألخىر** 
.         كينطبؽ عمييا نفس خطكات مراجعة األجكر بالمنشآت التجارية

:  خمشوٌ أخز ادلذح يٍ اإلَزبج انؼبو وحتذ انزشغيم ** 
      يقـك المأمكر الفاحص بمطابقة األرصدة طبقا لمميزانية كدفتر الجرد كيتـ اإلطبلع 
عمى محاضر الجرد المعدة مف قبؿ الشركة عف طريؽ لجاف مشكمة ليذا الغرض كذلؾ 

لمتحقؽ مف قياـ الشركة بتقييـ اإلنتاج التاـ بالتكمفة الصناعية كاإلنتاج الغير تاـ بالتكمفة 
 مف معايير المحاسبة 2حتى أخر مرحمة كصؿ إلييا كذلؾ طبقا لمعيار المخزكف رقـ 

 ( 1 ) مف البلئحة التنفيذية كالتى نصت فى البػند رقػـ 70 ككذلؾ كفقا لممادة 0المصرية 
. عمى أنو يتـ اعتماد التكمفة كأساس لتقييـ رصيد المخزكف فى أخر الفترة 



      بذلؾ نككف قد تناكلنا كيفية فحص كمراجعة تكمفة المبيعات فى النشاط الصناعى أما 
باقى بنكد قائمة الدخؿ قد تـ فحصيا كمراجعتيا كفقا لما جاء بالنشاط التجارل حيث ال 

. يكجد أل اختبلؼ ، ككذلؾ الحاؿ بالنسبة لفحص كمناقشة اإلقرار الضريبى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  فحص كمناقشة حسابات قائمة المركز المالى
 

  وعجمًب نهًؼبيري احملبسجيخ فإٌ انشكم انؼبو نمبئًخ ادلزكش ادلبىل كبنزبىل
انسُخ انسبثمخ انسُخ احلبنيخ ايضبذ ثيبٌ 

األصكؿ طكيمة األجؿ 
  (بالصافى  )األصكؿ الثابتة 

مشركعات تحت التنفيذ  
  استثمارات طكيمة األجؿ 

اقراض طكيؿ األجؿ 
 

(  1)مجمكع األصكؿ طكيمة األجؿ       
         األصكؿ المتداكلة  

 (بالصافى   )المخزكف   
 (بالصافى  )عمبلء كأكراؽ قبض كحسابات المديف 

استثمارات كأكراؽ مالية متداكلة  
نقدية بالصندكؽ كالبنكؾ  

 
 (  2 )مجمكع األصكؿ المتداكلة       

                 التزامات متداكلة  
  (بالصافى  )مخصصات 

  بنكؾ دائنة  
دائنكف كأكراؽ دفع كحسابات دائنة أخرل  

 
 ( 3 )مجمكعة االلتزامات المتداكلة    

 
  3 - 2 [ = 4 ]صافى رأس الماؿ العامؿ 
 1 + 4 [ = 5 ]    اجمالى االستثمارات  

   
 ×      ×
 ×      ×
 ×      ×
 ×      ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×  ×

 
 ×       ×
 ×       ×
 ×       ×
 ×       ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×    ×

 
 ×       ×
 ×       ×
 ×       ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×       ×

 
 ×       ×
 ×       ×

 
 ×       ×
 ×       ×
 ×       ×
 ×       ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×    ×

 
 ×        ×
 ×        ×
 ×        ×
 ×        ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×    ×     ×

 
 ×        ×
 ×        ×
 ×        ×

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×        ×

 
 ×        ×
 ×        ×

 
 



ربثغ لبئًخ ادلزكش ادلبىل 
 

انسُخ انسبثمخ انسُخ احلبنيخ ايضبذ ثيبٌ 
  كيتـ تمكيمو عمى النحك التالى  

                      حقكؽ المساىميف  
رأس الماؿ المدفكع  

االحتياطيات بأنكاعيا  
أرباح خسائر مرحمو  

أسيـ الخزينة  
 

  6اجمالى حقكؽ المساىميف            
  7التزامات طكيمة األجؿ               

 5 = 7 + 6  = 8اجمالى تمكيؿ االستثمار 
 

  
 

 ×      ×  
 ×      ×  
  ×      ×  
 ×      ×  
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×    ×    × 

 ×    × 

 
 

 ×      ×  
 ×      ×  
  ×      ×  
 ×      ×  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×    ×  

 ×    ×  

كسكؼ نتناكؿ أىـ تمؾ البنكد كالتى ليا أثر عمى الكعاء الضريبى  
: األصىل انثبثزخ *  

  0         كقد سبؽ أف تناكلنا طريقة فحصيا عند فحص اإلىبلؾ الضريبى فى قائمة الدخؿ 
:  يشزوػبد حتذ انزُفيذ *  

          كىى فى الغالب تككف عبارة عف قيمة أصكؿ يتـ إنشائيا لصالح المنشأة كلـ تكتمؿ 
:  بعد كفى ىذا الحالة يتـ مراجعة اإلضافات التى تمت خبلؿ العاـ كالتالى 

رصيد أكؿ المدة                ×    ×          
إضافات خبلؿ العاـ  +                ×    ×      
             ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

رصيد أخر العاـ              ×      ×       
 كذلؾ 0كتقـك الشركة بإعداد بياف تفصيمى بتمؾ اإلضافات كيتـ مراجعتيا مستنديان بالكامؿ  -

  0تمييدا لتحديد قيمة األصؿ المعتمد ضريبيان عند إضافتيا لؤلصكؿ الثابتة 

 
 

 



 :  اسزثًبراد عىيهخ األخم*  
     االستثمار بصفة عامة ىك عبارة عف أصؿ تحتفظ بو المنشأة لتنمية ثركتيا مف خبلؿ ما 
يتكلد عنو مف إيرادات ، االستثمارات طكية األجؿ ىى استمارات غير قابمة بطبيعتيا لمتحكيؿ 
  0إلى نقدية بطريقة سريعة كيككف القصد مف إنشائيا ىك االحتفاظ بيا لمدة تزيد عف سنو 

:  كعمى المأمكر الفاحص التأكد مف اآلتى عند مراجعة االستثمارات 
أف شراء أك االستحكاذ عمى نسبة  (4) بند 2005 لسنة 91 مف ؽ 53تنص المادة  -

أك أكثر مف األسيـ أك حقكؽ التصكيت ،  سكاء مف حيث العدد أك القيمة فى % 50
شركة مقيمة مقابؿ أسيـ فى الشركة المشترية أك المستحكذة يعتبر تغييران فى الشكؿ 

 بالنسبة لؤلرباح الرأسمالية الناتجة عف إعادة 53القانكنى كينطبؽ عمييا أحكاـ المادة 
. التقييـ 

أك أكثر مف أصكؿ كالتزامات % 50شراء أك االستحكاذ عمى "  عف أف5كما ينص البند  -
شركة مقيمة مف قبؿ شركة مقيمة أخرل فى مقابؿ أسيـ فى الشركة المشترية أك 

 مف 53يعتبر مف قبيؿ التغيير فى الشكؿ القانكنى كيطبؽ عميو أحكاـ المادة " المستحكذة 
  2005 لسنة 91ؽ 

إلى % 50 نص عمى تعديؿ النسبة مف 2013 لسنة 11عمى أف يراعى أف القانكف  -
  0فقط % 33

 الخاصة بتغير الشكؿ 64 ، 63 ،62 ،61كعمى المأمكر أف يراعى تطبيؽ أحكاـ المادة 
  2005 لسنة 91القانكنى مف البلئحة التنفيذية لمقانكف 

:  إلزاض عىيم األخم * 
 عمى المأمكر الفاحص مراجعة تمؾ القركض كىؿ ىى لشركة شقيقة أـ ال كذلؾ 

 كتعديبلتو كالخاص بتطبيؽ السعر 2005 لسنة 91 مف القانكف 30لتطبيؽ أحكاـ المادة 
  0المحايد لمفكائد

 
:  ادلخشوٌ*  

.        كقد سبؽ معالجتو عف معالجة بند تكمفة المبيعات بقائمة الدخؿ 
 
 
 
 



:  انُمذيخ ثبنجُىن وانصُذوق *  
     يتـ مراجعة أرصدة حسابات البنكؾ كفى حالة اختبلؼ أرصدة كشكؼ الحساب مع 

األرصدة الكاردة  بالميزانية تطالب الشركة بمذكرات التسكية الخاصة بحسابات البنكؾ كيتـ 
. مراجعتيا ، كيتـ متابعة الشيكات الكاردة فى مذكرة التسكية 

.     يتـ مطابقة رصيد الصندكؽ مع محضر جرد النقدية  مع رصيد قائمة التدفقات النقدية 
 

 : ثُذ ادلخصصبد* 
       كلمراجعة ىذا البند تقـك الشركة بإعداد بياف يكضح حركة جميع المخصصات 

بالحسابات سكاء التى تظير صراحة بقائمة المركز المالى أك التى ال تظير صراحة بقائمة 
المركز المالى مثؿ مخصص الديكف المشككؾ فى تحصيميا كيككف مخصـك مف حساب 

المدينيف ، ىذا البياف يكضح الرصيد أكؿ المدة ككذلؾ المككف خبلؿ العاـ كالمستخدـ خبلؿ 
العاـ ، كيقـك المأمكر بمتابعة ما إذا كاف المككف مطابؽ مع ما ىك كارد بقائمة الدخؿ كما 
سبؽ رده لمكعاء عند مراجعة بنكد قائمة الدخؿ ككذلؾ مطابقتو مع ما قامت الشركة برده 

 ككذلؾ يتـ مراجعة المستخدـ مف المخصصات طبقا 0 313باإلقرار الضريبى بالبند رقـ 
لممستندات المقدمة مف المنشأة كيراعى تكافر شركط اعتمادىا الكاردة بالقانكف  كما قامت 

  0 باإلقرار الضريبى 326الشركة بخصمو مف الكعاء باإلقرار ضمف البند 
         كباقى بنكد قائمة المركز المالى  ثـ مراجعتيا عند مراجعة بنكد المبيعات كتكمفة 

.  المبيعات كباقى تكاليؼ قائمة الدخؿ 

 
 
 
 
 
 
 



  فحص كمراجعة اإلقرار الضريبى*** 
الشكؿ العاـ لئلقرار الضريبى 

كهً خشئً ثيبٌ 
صافى الربح المحاسبى  

"  يخصـ منو "        يضاؼ إليو 
مبالغ لـ تدرج ضمف قائمة الدخؿ كتعد مف اإليرادات الخاضعة لمضريبة 

المحممة عمى الحسابات " المادية كالمعنكية "  قيمة إىبلكات األصكؿ الثابتة 
الخسائر الرأسمالية كالفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األصكؿ 

 الضريبة عمى الدخؿ المستحقة طبقا لمقانكف كالضريبة المؤجمة  
 23 مف المادة 7التبرعات كاإلعانات المدفكعة لغير الجيات الكاردة فى البند 

  0 كتعديبلتو 2005 لسنة 91مف ؽ 
االحتياطيات كالمخصصات عمى اختبلؼ أنكاعيا الديكف المعدكمة الغير 

مستكفاة الشركط   
الرصيد السابؽ ألساس اإلىبلؾ  

"  خصكمات أخرل "  إضافات أخرل 
 
 
 

اجمالى الربح أك الخسارة الضريبية  
يخصـ منو  

مبالغ لـ تدرج بقائمة الدخؿ كفقا لمعايير المحاسبة المصرية  
كتعد مف التكاليؼ كاجبة الخصـ  

قيمة اإلىبلؾ الضريبى المحسكب طبقان لمنسب الكاردة بالقانكف  
األرباح الرأسمالية كالفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع  األصكؿ  
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ربثغ انشكم انؼبو نإللزار   
 

كهً خشئً ثيبٌ 
  0تابع يخصـ مف إجمالى الربح المحاسبى 

ديكف معدكمة تتكافر فييا شركط الخصـ كتـ خصميا مف المخصص  
مخصصات سبؽ خضكعو لمضريبة  

المستخدـ مف المخصصات لمكاجية تكاليؼ كاجبة الخصـ  
الفركؽ الضريبة الناتجة عف بيع األكراؽ المالية المعتمدة بالبكرصة 

 ليا  ـالتى سبؽ اعتماد فركؽ التقيي
خسائر العقكد طكيمة األجؿ المنتيية خبلؿ الفترة الضريبية كالتى سبؽ 

  0ردىا لمكعاء 
خصكمات أخرل مف إجمالى الربح أكاإلضافات لخسارة الضريبية  

 
  0اإلجمالى 

 
صافى الربح الضريبى 

 
يخصـ التبرعات كاإلعانات المعتمدة  

الخسائر المرحمة المعتمدة 
 
 
 

      الكعاء الضريبى  
         
  اإلعفاء 

صافى الكعاء الضريبى الخاضع لمضريبة  
  

 
  ×     ×   
 ×     ×   
  ×     ×   

    
 ×     ×   

    
  ×     ×   
 ×     ×   

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

   
 
 

 ×    ×   
 ×    ×   

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ×   ×   × 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×    × 

 
 
 

 ×   ×    × 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×   × 

 
 ×     ×  

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 
 ×   ×   ×

 
 



يُبلشخ أهى  ثُىد اإللزار  
تـ مناقشة أىـ بنكد اإلقرار عمي اإلقرار الضريبي عمي مجمكع صافي دخؿ  )مبلحظة 

 إقرارات 27األشخاص الطبيعييف ألرباح النشاط التجارم كالصناعي المؤيد بحسابات نمكذج 
 ( .  2014لعاـ 
 كىك عبارة عف قيمة صافى الربح المحاسبى مف كاقع قائمة 0صافى الربح المحاسبى 

الدخؿ المعدة كفقا لمعايير المحاسبة المصرية كيقـك المأمكر الفاحص بمطابقة صافى 
 0الربح مف كاقع اإلقرار مع صافى الربح مف كاقع قائمة الدخؿ 

  مع مبلحظة أنو يخصـ منو فى حالة تحقيؽ " يضاؼ إليو أك يخصـ منو
 "خسائر محاسبية 

مبالغ لـ تدرج ضمف قائمة الدخؿ كتعد مف اإليرادات الخػاضعة لمضريبػة   -1
  كىى عبارة عف المبالغ التى لـ تدرج بقائمة الدخؿ كترحؿ مباشرة إلى حقكؽ 
الممكية بالميزانية كفقا لمعايير المحاسبة المصرية كتككف خػاضعة لمضريبة     

 باإلقرار 101  كتعديبلتو كىى كاردة مف الجدكؿ 2005 لسنة 91طبقا لمقانكف 
كيتـ استيفاء ىذا الجدكؿ بتمؾ المبالغ كذلؾ مثؿ فركؽ التقييـ الناتجة عف تغيير 
السياسات المحاسبية كما ىك الحاؿ فى الفركؽ الناتجة عف تغيير سياسة تسعير 

 0المخزكف أك فركؽ تصحيح األخطاء المحاسبية 
المحممة عمى الحسابات " المادية كالمعنكية " قيمة إىبلكات األصكؿ الثابتة  -2

 0بدفاتر المنشاة 
كيقـك المأمكر الفاحص بمطابقة قيمة اإلىبلكات المضافة باإلقرار مع 

اإلىبلكات الكاردة بالدفاتر المحاسبية لمشركة الكاردة ضمف تكمفة التشغيؿ أك 
تكمفة المبيعات أك ضمف المصركفات العمكمية كاإلدارية أك فى حالة كجكد 

 0فركؽ ترد لمكراء بالتسكية 
 0الخسائر الرأسمالية كالفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األصكؿ  -3

:   كالتالى فكىذا البند ينقسـ الى جزئي
   
الخسائر الرأسمالية الناتجة عف بيع أصكؿ ثابتة خاضعة لئلىبلؾ بنظاـ - أ

 لسنة 91 مف ؽ 26 كالمادة 25مف المادة  (3)أساس اإلىبلؾ طبقان لمبند 
 0  أ103 كتعديبلتو كيتـ إدراجيا ضمف جدكؿ  2005



 ب  كىى 103الفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األصكؿ كاردة مف جدكؿ - ب
عبارة عف قيمة الفركؽ بيف األرباح كالخسائر الرأسمالية التى تظير بقائمة الدخؿ 
كبيف تمؾ المحتسبة لؤلغراض الضريبية كالناتجة عف بيع األصكؿ التى يتـ إىبلكيا 

 2005 لسنة 91 مف ؽ 25 مف المادة 2 ،1بنظاـ القسط الثابت طبقا لمبنديف 
  جنيو  100000كتعديبلتو ، كعمى سبيؿ المثاؿ إذا كاف ىناؾ مبنى قيمتو الدفترية 

 جنيو 25000 جنيو فإف الخسارة المحاسبية بالدفاتر ىى 75000كتـ بيعو بمبمغ 
 جنيو ىنا 80000فإذا كانت صافي قيمة المبنى طبقان ألغراض حسابات الضريبة 

 جنيو فقط كلذلؾ يضاؼ لمكعاء الفرؽ بيف الخسارة 5000تككف الخسارة الضريبية 
  0 جنيو 20000المحاسبية بالدفاتر كالخسارة كفقان لحساب الضريبة كىى مبمغ 

. الضريبة عمى الدخؿ المستحقة طبقا لمقانكف   -  4
    حيث أنيا ال تعتبر مف التكاليؼ الكاجبة الخصـ كيتـ كضعيا فى قائمة الدخؿ لذلؾ 
يتـ ردىا لمكعاء باإلقرار كعمى المأمكر الفاحص مطابقة القيمة الكاردة بقائمة الدخؿ 

  309مع القيمة الكاردة باإلقرار بالبند رقـ 
.  التبرعات كاإلعانات المدفكعة لغير الجيات الحككمية   -  5

    حيث اف التبرعات كاإلعانات المدفكعة لمجيات الحككمية تعتمد كتكاليؼ ضريبيان 
 لذلؾ ال يجرل 2005 لسنة 91 مف ؽ 23 مف المادة 7أيا كاف مقدارىا طبقان لمبند 
 312 كبالنسبة لباقى بند التبرعات يضاؼ بالكامؿ بالبند 0عمييا أل تعديؿ باإلقرار 

% 10باإلقرار كذلؾ لحيف الكصكؿ إلى صافى الربح الضريبى حيث أنيا تحسب بكاقع 
  0 مف اإلقرار 102مف الربح الصافى لمممكؿ كيراجع ىذا البند مع الجدكؿ  

. االحتياطيات كالمخصصات عمى اختبلؼ أنكاعيا   -  6
 ال يعتبر مف التكاليؼ كاجبة الخصـ االحتياطيات 24 مف المادة 1   طبقا لمبند 

كالمخصصات عمى اختبلؼ أنكاعيا كلذلؾ يتـ رد المككف خبلؿ الفترة الضريبية إلى 
صافى الربح المحاسبي كيقـك المأمكر الفاحص بمراجعة المككف مف اجمالى تمؾ 
المخصصات كاالحتياطيات كيتـ إضافتيا لصافى الربح المحاسبي باإلقرار الضريبى 

 كيتـ المقارنة بيف ما ىك مدرج بالجدكؿ مع ما ىك مدرج بقائمة الدخؿ مع 313بند 
ذا  كاف ىناؾ فركؽ يتـ التعرؼ عمى 313ما ىك مدرج بالبند   مف اإلقرار الضريبى كا 

. أسبابيا  
. الديكف المعدكمة الغير مستكفاة الشركط   - 7

 باإلقرار كيشمؿ ىذا الجدكؿ  106       كىى كاردة مف الجدكؿ رقـ 



الديكف التى تـ إعداميا كتحميميا عمى قائمة الدخؿ دكف أف تتكافر فييا : أكال 
الشركط البلزمة العتبارىا مف التكاليؼ كاجبة الخصـ ألغراض حساب الضريبة 

كتتمثؿ ىذه الشركط  كما أكردناىا  عند مناقشة الديكف المعدكمة كترحؿ إلى البند 
 باإلقػرار  316
دراجيا خصما مف المخصص ضمف قيمة :  ثانيان  الديكف التى تـ إعداميا كا 

االستخداـ كالتى تتكافر فييا الشركط البلزمة العتمادىا كيراعى فى ىذه الحالة خصـ 
ىذه الديكف المعدكمة مف صافى الربح المحاسبى فى اإلقرار الضريبى كترحؿ إلى 

 مف اإلقرار الضريبى كعمى المأمكر الفاحص أف يطابؽ القيمة مف كاقع 326البند 
  مف اإلقرار 326 ، 316 ككذلؾ البنكد 106قائمة الدخؿ مع الكارد بالجدكؿ 

. الضريبي 
.  الرصيد السالب ألساس اإلىبلؾ  -8

 كالخاص بحساب اإلىبلؾ ألغراض حساب الضريبة 110 كىك كارد مف الجدكؿ رقـ 
ذا كاف 25 مف المادة 3كىنا يجب مراجعة رصيد أساس اإلىبلؾ لؤلصكؿ الكاردة بالبند   كا 

. الرصيد بالسالب يضاؼ إلى الربح المحاسبي 
. اإلضافات األخرل - 9   

    كىى عبارة عف أل مبالغ أخرل تعد مف الناحية المحاسبية مف التكاليؼ كاجبة الخصـ 
مف  % 7كلكف قانكف الضرائب ال يقر اعتمادىا كمف امثمة ذلؾ مازاد عف نسبة 

المصركفات العمكمية كاإلدارية المؤيدة مستنديا كذلؾ بالنسبة لممصركفات التى لـ يجر 
. العرؼ عمى إثباتيا  بمستندات صرؼ خارجية 

  إذا كاف اإلقرار محقؽ إجمالى خسارة  " يضاؼ إليو" يضاؼ إليو / يخصـ منو
مبالغ لـ تدرج بقائمة الدخؿ كفقا لمعايير المحاسبة كتعد مف التكاليؼ كاجبة   -  1

الخصـ  
 كيدرج بيذا الجدكؿ المبالغ التى لـ تدرج بقائمة 108        كىى كاردة مف الجدكؿ رقـ 

الدخؿ كفقا لمعايير المحاسبة المصرية كتعد تكاليؼ كاجبة الخصـ مثؿ فركؽ التقييـ الناتجة 
عف تغيير سياسية تسعير المخزكف بالمنشأة أك الفركؽ المدينة الناتجة عف تصحيح األخطاء 

كذلؾ كمو بشرط أف تككف مف التكاليؼ كاجبة . المحاسبية التى تدرج ضمف حقكؽ الممكية 
  0الخصـ 

 
 



.  قيمة اإلىبلؾ الضريبى المحسكب طبقا لمنسب الكاردة بالقانكف   -  2
كيشتمؿ :  الجزء األكؿ ف كىذا الجدكؿ يشتمؿ عمى جزئي110     كىى كاردة مف الجدكؿ رقـ 

عمى بيانا مجمعا بإجمالى األصكؿ الثابتة متضمنا كؿ مف قيمة األراضى كاألصكؿ الثابتة غير 
. القابمة لئلىبلؾ كمف األصكؿ األخرل القابمة لئلىبلؾ 

الجزء الثانى كيشتمؿ عمى كافة اإلىبلكات التى تعتبر مف التكاليؼ كاجبة الخصـ طبقا ألحكاـ 
.   كتعديبلتو 2005 لسنة 91، مف ؽ 27 ، 26 ، 25المكاد 

. ىذا كقد تناكلنا طريقة حساب اإلىبلؾ  الضريبى عند مناقشة قائمة الدخؿ 
.  األرباح الرأسمالية كالفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األصكؿ  - 3

 كينقسـ إلى جزئيف   103 ىذا  البند كارد مف الجدكؿ 
 األرباح الرأسمالية الناتجة عف بيع األصكؿ الثابتة الخاضعة لئلىبلؾ الضريبى بنظاـ –أ 

 كتعديبلتو  2005  لسنة 91 مف ؽ 26 كالمادة 25 مف المادة 3أساس اإلىبلؾ طبقا لمبند 
الفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األصكؿ  -  ب  

     كىى عبارة عف قيمة الفركؽ بيف األرباح كالخسائر الرأسمالية التى تظير بقائمة الدخؿ 
كبيف تمؾ المحتسبة ألغراض الضريبة كالناتجة عف بيع األصكؿ التى يتـ إىبلكيا بنظاـ القسط 

كعمى سبيؿ .  كتعديبلتو 2005 لسنة 91 مف ؽ 25 مف المادة 2 ، 1الثابت طبقان لمبند 
المثاؿ  

 جنيو فإف 150000 جنيو كتـ بيعو بمبمغ 100000إذا كاف ىناؾ مبنى قيمتو الدفترية 
 جنيو فإذا  كانت قيمة المبنى طبقان 50000األرباح الرأسمالية المحاسبية بالدفاتر ىى 

 فإف فى ىذه الحالة تككف األرباح الرأسمالية ألغراض 0 جنيو 130000ألغراض الضريبة 
.   جنيو بالبند مف اإلقرار الضريبي 30000  جنيو ، كلذلؾ يتـ خصـ 20000الضريبة 

.  ديكف معدكمة تتكافر فييا شركط الخصـ كتـ خصميا مف المخصص   -  4
 كسبؽ تناكليا عند تناكؿ الديكف المعدكمة الغير مستكفاة 106  كىى كاردة مف الجدكؿ 

الشركط ضمف البنكد التى تضاؼ لمكعاء الضريبى  
.  مخصصات سبؽ خضكعيا لمضريبة   -  5

        كىى عبارة عف قيمة المخصصات السابؽ خضكعيا لمضريبة كقت تككينيا كتـ ردىا 
  0كإيرادات بقائمة الدخؿ خبلؿ الفترة المالية المقدـ عنيا اإلقرار 

.  المستخدـ مف المخصصات لمكاجية تكاليؼ كاجبة الخصـ   -  6
 كيتـ خصـ المستخدـ مف المخصصات كاالحتياطيات 104      كىك كارد مف الجدكؿ رقـ 

الذل تتكافر فيو شركط التكاليؼ كاجبة الخصـ أيا كاف الغرض مف االستخداـ بشرط سبؽ 



خضكع المخصص أك االحتياطى لمضريبة عند تككينو ، كفى ىذه الحالة يقـك المأمكر 
الفاحص بمراجعة المستخدـ مراجعة مستنديو كاعتماد المؤيد منو كينطبؽ عميو شركط اعتماده 

. كيتـ خصمو مف الكعاء 
الفركؽ الضريبية الناتجة عف بيع األكراؽ المالية المقيدة بالبكرصة كالتى سبؽ اعتماد -  7

 0فركؽ التقييـ ليا 
.   كقد تناكلنا ىذا البند مع بند اإلضافات 

 0خسائر العقكد طكيمة األجؿ المنتيية خبلؿ الفترة الضريبية كالتى سبؽ ردىا لمكعػاء - 8
     كىى عبارة عف الخسائر التى سبؽ ردىا لمكعاء فى الفترات الضريبية السابقة كذلؾ 

 مف 802لمعقكد طكيمة األجؿ المنتيية خبلؿ الفترة الضريبية كىى كاردة مف الجدكؿ رقـ 
 0اإلقرار الضريبى ، كىك خاص بترحيؿ الخسائر لمعقكد طكيمة األجؿ 

خصكمات أخرل مف اجمالى الربح  - 9
     كىى عبارة عف أل بند لـ يرد تفصيبل ببنكد ىذا اإلقرار كيتعيف خصميا مف صافى الربح 
المحاسبى أك إضافتيا الى الخسارة الضريبية مف كاقع قائمة الدخؿ ك يتعيف بيانيا تفصيبل فى 

.  مف اإلقرار الضريبى 112الجدكؿ رقـ 
  91 مف ؽ 23كبعد ذلؾ يتـ خصـ التبرعات كاإلعانات المعتمدة طبقا لنص المػدة 

( . 8) البند رقـ 2005لسنة 
  2005 لسنة 91 مف ؽ 29تخصـ الخسائر المرحمة مف الكعاء كذلؾ طبقا لممادة  
  باإلقرار  كىك يتضمف إعفاءات  (113)تخصـ اإلعفاءات كىى الكاردة بالجدكؿ

.  أك اإلعفاءات بمكجب قكانيف خاصة 2005 لسنة 91بمكجب القانكف 
 
 
 
 
 
 


